






 تنكمالا مجعم

 ُْق رد اهل ىلا

 رطاىعحللا ةهزن

 ىو دنلا نيدلا نيعم جراحلا بيرالا لض أمات

 ٍِرْط اولا ةهذ فلؤم# 0 ما دوأ

 تاقلاة1 زال كاكاو

 رويمار ةراماب

 رط اولا ةهزن ىف تلا ةنكمالا

 امتابطع عوطلا

 -ك م ,-_-_ دماج

4 

 جيف
 ىك دداب) رديح ةئ كلا ةيناهعلا فراعملا ةركاد ةيعمح ةعيطب

 ةرجطلا ند 10 ةنمس



 رطأ ولا ةهزل 5 ةكمالا ماعم

 هك ميحرلا نحل هللا سب لحس

 في

 ايم

 ممَسو هبحصو هلآو دهن انالودو ان ديس ىلع هللا صو « معو ىدهاءىلع هلل دما

 هن.الا ةئاملاب صاخلا مسقلا عبط تما ىلا ةيناهْعلا فراعلا ةرئاد ةيعمح نآف  دعبو

 , يؤ ديع ديسلا ةمالعلل امنايعاو دمملا ءاملع مجارت ىق رطاوخلا ةهزن بات؟ نه

 قرشتسملا سامح اهيلا راقإ همم اكلا رر دلا باتكل لي كل اك نوكيل هلا همحر

 .ىلا ةيعاد ةح الا نأ ةمءاكلا رردلا حر صم ىوكي ركلا ملاس روتكدلا ريهشلا

 ووت دما مسقلا ق كد اهلى رح ىلا نادللاو ةكهالا نابي نم ضني مجيعم بيتر

  اهنايس لمكتي باتك ىب رعلا ناسلل اب دجويال ىلا دمهلا نادلب ند اوما اع لال

 دحا ىودنلا نيدلا نيعم يرخلا بيرالا لضاملا ىلا لمعلا أدهم ةيعمجلا ترعو#

 ىلا هيعملا هب ثتعب مث بام الا قحتسي !١ابق كلذب ماقف ةهرلا فلؤ» ةد٠الت

 نا هار اه قىدع و هحفصتيل ىوديلا ناهاس ديسلا رهشلا حدؤملا ريكلا داتسالا

 هردصو هتقو ةنعو هلامعا هرتك م١ كدي | ريخ ىلاعت هللا ها رح لضعتن ءامحال»

 ةدعاسملا ه ده ىلع ةيعملا بس اج ند هركشف دئاوقلا نا هلاد ىلع اهيبست ةءدعم

 - هتمدقه صن اددو ةنيكأ



 اولا ةهز) ب ةناكمالا مجمم

 ميحرلا نحرلا هللأ عيمسلا

 يم ىقم

 هملطف ماد ىودنلا ناولس ديسلا ذاتالا 00-3

 نباجحنا رغلا هياععا و هل 1و نيمالا هلوسر ىلع ةالصلا و نيملاعلا بر هقدملا

 ففي رعت و اه دالب و ادم طيطخت و دمملا ميل اقاديدحت ىتاقي رو هذهف دعب اهأ

 جراحلا غباللا لضافاا ىنأ عارب هطخ املاحمو اهعضاوم نييعتو (ملابحو اهر اجب

 ةيطحلا بتكلا سره» عضاوو نيعصللا ر اذ قيفر ىو دملا ىراببلا نيدلا نيعم

 ةرام أب تافيل اتلأ ةرادا رطان و اقباس هش, ر وب ىكسابب ةريهشلا ةبق رشلا ةيتكملا ف

 7 2 تالاح رويهار

 تاق ىتل ! نك دلا داب آر ديحب ةيباهعلا فراعملا ةرتادب ةفورعملا ( ةيملعلار ادلا )

 ىف ةساكلا رردل اب مجرنلا نيعلا باتكلا رشنب تقبس دق تاقيرولا هده رش

 باتكلا اذه ناك و يبالقسعلا رجح نباظم احلا مالعلا مامالل ةسماتلا ةئ املا نايعإ

 اهب سغو اهق رش نيماسملا د ذاب ف نهانلا نرقل | ىف اوغبب نايعا مج ارت ىوح دق

 هيما نكي مل اندنه نأ ديب اهدمه و اهم ورو اههاش و اهرصد و اهب نعو اهمهي م

 ىو اب اتك هيلا اودضي نا ةرئادلا سماولوا ىأرو بس ادتم مهسورفاو ظح

 دسيف همم صقن ام رر دلا باتك نم لكيف روك ذملا نرقلا ىف دنهلا نايعا مج أرع

 م.أسملا ةجهب و رطا وحلا ةهزنباتكن م !ءاب كاذل ا وفطص اف دارملاب ىفي و للحلا

 ةمس ى وتم 1 ىنسحلا نيدلا رخف نب ىحلا دبع ديسلا مالعلا انخيشل رطاوملاو

 باتكلا ءاجم نماتاا نرقلا ىف دمملا نايعا رابخا هيف ىذلا ءزخلاوهو ه 4و

 ءامسا هيف نوكي نإ ءزتا اذه عبط نمو نيملسلا دالب عيمجب اماعو هباب الماكر



 نط اوكا ةهزلل 3 ةنكمالا مجعم

 اهبارخو اه دهع مدقل دنهلا لها نهاهف رعي نه لق لب يب رعلا اني اهف رعيال ةي لنهم
 وميت ىلا ةجاحلات سم اهتاجطلدبت و ايم امسا فحصت وأ رصعلا اذه ىق اهني وج

 3 دال نها نركو ةينرتلا لها ىلع لكشت الل ةيدمهلا عضاوملا ءامسأ نم هيخ“

 1 - اهنم ةريخ..

 رطاوملا ةهرث نيم وبْطملا ءزحلا ىف تتشتام باتكلا اذه بحاص ىصقتساف

 رت مهبل ا نيعو قلطملا ديقف اهل اعو اهعضلوم و اهندمو دتحلا دالب ءامسا نع

 ش اهضارعاو دالبلا] اوطا وتافاسملا رك ذو دودحلا ددحو تاكرخلا لكشو لم

 ..ةقث اش ةعيدب ةقيررط و.ةقث ار ةحيصف ةرابعب.

 ىرمعل و بتكلا ءايحاو ملعلا رشن ىف ءاضيب ىدايا نم ( فراعلا ةرئادل مك

 ءاحتا ىف اهادص نربي ةينطو ةيملع ةم دهم ىتا هرشنو باتكلا اذه" عبطب اهم ايقت

 رط اولا ةهرتسم اءزجا 'رشناط حست اول و ىئالسالا ملاعلا ءاج راو ىبرعل ا رطقلا*

 * ' عيطلل بتنكلا ءاقتثا ىن امته رتلا ىلا اهططخ شعب نعرظلا ضف دعبول اهعيمج
 مهرابحا ىسنو مهراث 1[ىهدلاىفع نيذلا ماركا امئ اب آنم ميم رلا م اظعلا تيحألا

 باتكلا ناك ناو مهزن 1١ دييأتو مهرخ افه ديبشتو مهمجحارت رك ذي دحا نعي مو
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 لو! نم اهلك ةفلاسلا روصعلا ان دمع ديحو عج ىموه هنكل و انرصع تاثثدحم نم

  اهرانم مدهتو اهراوا ابخو اهران تدمح نا ىلا دالبلا هده ى مالسالاةلود.

 دعب ندو لبق نم. مالا هلل

 ه "هم هم ُنابعش ا"



 ًارط اوكا ةهزل 5 ةنكمالا مجم

 فلآ
 ىب ىغىلا ىله د ةنيدم نعنيليمو ليمفئام دعب ىلع دنهلا ىف ةيارق تناك( نيسن)

 راصح اهابسو داليلل !مهج ةمسم قلغت هاش زورف ناطلسلا اهرصم ىبرغلا بونمبا'

 ىلهد ةيالو ىف ةيربدملا ةدعاقو نيتاسإو قاوسا تاذ ةدلب مويلا ىهو هزوربف

 ب( ارامعرظا)

 ريثك داور دحتم ىناهعتو»و ةراجحلاب ىبهروس تاذ ةميدق ةنيدم ( ريم 1)

 ةقيف د ؛مو ةجرد 4 و ىلايثلا ضرعلا نم ةقبق د ء:و ةجر.د + نيبروخصلا

 اهناكس ددعو ىبرغلا بونملا ىلا لهد ةنيدم نع اليم ؟م دعيت قرشلا لوطل | نم

 ىقتتسا ةيعانص ةريحبو ناهجه اش ىلا بسي بارحخ رصق اههو سفن فلا ةئام وحن

 خيشلا ريهشاا ىلولا ع ربط ةرايزل ةيونس ةلفح اهب ماقتو ةييدملا لها همم
 لوا داليإ رشع س داسلا نرفلا ىف ريمح | تناكو هللا همحر ىتشجا | نب دلا نيعم»

 ربك نيدلا لالج ناطلسلا تارالو ىنعا ى ةميدم

 باجني ةيالول ةعبات ىرمكفم ةيرب دم قدنطلا نم ةدلب ( نيك ايوا نهدوج )ب

 ؟:و ةجر د م. ق ةركرهن ن ناتبعش اهفنتكت ةريزج هبش ىلع ةعقاو ىهو

 ؛ى٠ دعبت قرشلا لوطلا نم ةقيق د معو ةجرد “مو ىلامثلا ض رعلا نم ةقيفد
 ةكسلا ةطحم نع اليم مو ىب رغل !ب ونحلا ىلا رست سما ةمي دم نع ارتد وايك

 خيا ريهشلا ىلولا عررش ةراي زل نوملسملا اهدصقي ىرمكشم ةميدم ةيديدحلا
 - () هللا همحر جنك ركش دوعسم نيدلاو قحلا ديرف

 ةفضلا ىلع عست» لهس ى ةعقاو ىهو هولام ةيالو ىدسهلا نم ةمي دم ( نيج( )

 ةجرد “هو ىلامثل | ضرعل | نم ةقيق د ١١و ةجر د م“ ىف ارسيس رهن نم ىنملا

 لابثلا ىلا تدوس ةميدم نم ارثم وليك, ١ دعبن قرشلا لوظلا نم ةقيفذ ؛لو

 سن ] ىاه رظن | ةي زياجنالا|فورحلااب ش اوح ىأتس عضاوم ةدع قواه (:)
 - حا باتكلا



 رطاوملا ةدزلل . ةنكمالا مجنم

 اهيفو ةسدقم نويسول 00100

 هبرمب نيينث وال ليمح د مو ةريهش ةسردم اهبو امهريغو ام ارو انش ركل لك ايه

 نه ريد ال انكم اقباس نيجا تناكو مهنم نيمجسملا ىأر ىلع راهنلا فصن طن
 امىهاظ ى نآلا ىلاىريو لسم ناطلسو اريءال ازكرع تراص مث نيينثولا ءارمال

 0 ب تئشنا ةيعانص ةريزج ىف نصح اهم دهعلا كل ذ نم ع القت

 وينك وأ| و ةيثح )5 نه فل و٠ رسجم ىرسيل | هتفضب لصتتو اهبن اج ىلا أرسيص

 و راحو مسساب هاس ىر وك نصحلا اذه نومسش

 داليلل ١8١١ ةسس لبق ايهدنسلا دالب ةمصاع نيجأ تن اكو ىلهد ةكلمم طوقس دعي

 تلوتسا نأدعب و | ريثك نيج أب كل ذ رض أف د البلا كلتل ةمص اع ربايلا وك تلعج مث

  مهنم ةليبقل ةبصق نيجا تراص هولام ىلع هثهرم لئابق

 باغي ف دويل اهب ةيالول ةنباغ وروي نمت |3ي رصتمب ىادنألا نم ينط ( ج1)

 نم ةقبق د .؛ و ةجر د ؟و ىف جلتس رهن نم ةيبونحلا ةفضل | ىلع ةمق ةارو ىهرب

 جلتس ءام ىقتلي ثيح قرشلا لوطلا نم ىئ اقد و ةجرد ١“ و ىلامثلا ضرعلأ

 تناكو قرشلا بوما | ىل | رويل و اهب ةمي دم نع اليم مم دعبت ب انج رهن ءامج

 نيدلال الج ديسلا ريهشلا ىزافلا اهيلع فحز هزككويدب فرعت ةدلب مي أ ناكم ايدقت

 روك ذملا ىزافغلا دب, ىلع تساسا ىلا هتنب | اهب اك ران هك و بي د كلم رفن ىراخبللا

 داليلل ١مم ةنس ىزراوللا نيدلا لالج اهبرحن لاقي عيا ةنيدم هيما ترصم وي
 لهاو ءالعلاب ةفاح ةرييك ةنيدم با تراصف ايناث | ءانب شقل أ ناطلسلا اهانب مث

 -(1) رك ذن الو فرعت ال ةريغص ةدلب ىهف نآلا اما ءارثلاو لضفلا'

 هكاه د نم ةبرقك ةيق ةيق رشل | ةل اكتب ىف دنهلا نم ةنسح ةني دم تناك( ةلا دكأ )'

 عماوجو ةقهاشروصق تاذ ةميظعلا ندملا نم نام زل ا فلاس ى دعت تناك

 سينا اهب سيل بارحخ ىهف مويلا اما ةدي دع قاوساو ةرماع

 دنهلا نم ةيب رغلا ةيل اشلا تايالوا| ةدعاق ىهو ةروهشم ةني دم( داب 1هل1)

 كو ىن اوحلا ةميم رظنا (1)



 ةفورعملا ةي دي دحلا ةكسلا ىلع انمح رهنب اكمكرهن ىتثلم دنعاهعقوم ةيزيلكت الا

 لوطوالا5 ةقيقد مو ةجرد ءه ضرع ( ةيق رشلا دمحلا هانعدو) ايدل ا ثسناب

 اهن اكس ددعو اليم /م ةفاسم س رانب ةمد دم نيبو اهسب رش ةقيقد ههوةجرد مو

 ,سدقأ اهنو ريتعي مهو كل ايرب نيينث ولا دنع اهمس او ةمسن فلا ىتبتام نع ديوب

 خدقملا نيرهملا ىقتلم دنع اوستنيل مهنم ةريفع عومج ةنسلك اهيلا جحيو نكامالا

 اهمساريغ مث ( ساب هت 1) اهايمو ربك | ني دل لالج ناطلسل | اهنصح  ايهركذ

 - ()داباهلاو اداب آ هلا اهاع دو ناهجهاس هديقح

 نع اليم نب رشع دعب ىلع م (ظنل | ةكام ىف هكر ياكل امعا نم ةيرق (دنل1)

 لوطلا نه ةقيقد - مه و ةجرد 173 و ىلايثشلا ضرعلا نه ةقيق د - معو

 | س (0) ةمسن فلا وحن اهن اكس ددعو قرشلا

 دابآدا م ةيريد» ىف اهمساب ةيف رصت» ةدعات ىه دنحلا نم ةنيدم ( ههورم)

 هدواب) ةنورعملاةب ديدحلا ةكسلا ىلع ةعقاو ىه و ةدحتأ ! تايالولل هعب ان

 الم لوطو الاش هقيقد مع وةحرد ؟م ضيع ق ( ىولير طهكليهورو

 نوماسملا اهدصقي ةمسن فلا نيسم“ وحن اهناكس ددعو اقرش ةقيق د ؟نو ةحرد

 - ءانبثا مظع ممدق دجسم اهبو (و دس ) خيشلا ريهشلا ىلولا عرض ةرايزل

 ىهو ونهكل ةيريدمل ةعبات همك ل ال نهود ةيف رصت» ىف دمحلا نم ةدلب ( ىهشيه1)

 نم ةقيقد ١١و ةجرد موو ىلامّثلأ ضرعلا نم ةقيقد عمو ةحر د م. ىف ةعقاو

 هيلا بسني ةعدق ةدلبلاو ةمسن فالآ ةسمخ و اهن اكس ددع قرشلا لوطلا

 ناطلسلا ذاتسا لن ويج دمحا الملا ريهشلا هيقفلا مهنم مالعالا ءالعلا نم ريثك

 ريثي زكرظن | (؟) ه5 ص قرشا رونلا عاطمو قرشملا ةنج رظا (1)

 0١ص ىلاعر اك رس هسو رخشا امي



 رطاوملا ةهزل 4 ةنكمالا مجسم

 ىلهد عضو» ىف ةنيدم ناهرلا فئاس ىف تناك( تسري ردفاو ا ثير دن)

 . اخو ا عبس نم لقاي تسيل ىلهد ناكم تبق اعت ىلا ندا نا لضفلا وبا لاقو
 "نه اظلاو ديهلا ماكل ةدعاق رن اعلا نرقل ا ذنم تناكو تسربر دناوأ تيرددنا

 ىقهد لوح دالبلا قف ةرشتنملا ةميظعلا تابرخلا نم ىربامل ةليمح ةني دم تن اك اهنا

 - )١( انمج رهن ىتفض ىلعو اهر اوجو ةيل احنا

 ةجر +. نيناهه#وم ةدحتل ا! ثايالوا1 ىف ةيل امثل ا دملا نه ةعطاقم ( هد و1)

 ا ا نسو ىلاشلا ضرعلا نم ةقيقد :مو ةجرد مر.و ةقيق د مو

 اليم م7 وحب اهتح اسم قرتشلا لوطلا نه قئاقد ىو ةجود ربمو ةقيقد

 هرك ]1 ةيالو اب غول انين ةيالوالامث اه دحم انويلم :١ وحن اناكس ةدعواعب رم

 ةدعاف ادق تناكو سرانبو روبهك روك تاعطاقم اقرشو داب ] هلا ةيالو ابوتجو

 ضرالا كنت اومس ةدلبلا هذه مسابو ايه دوياوا ايهد وجاب فرعت ةنب دمداليلا كلت

 ردنم ار دلو» ىهو الاسووك ةكلمم ةمص طعن امزلا بنلاس ى تناك ايه دوياةدلبو

 يميسطتختلل 1 و )وج رس رهن ى اهب اولستغيل ةنس لك نوينثولا املا جي دونهلا يظع
 مجنلا دالب ند ءارما هعطاقملا ه ده ىلع ىلوتسا دنحلا ىف ىلهد كولم روعيت لآ

 هده ةمصاع ثناكو دالبل | هذه مهتم رياكن الا ع رنا مث هدوا كوام او رهتشاو

 -() ( ةريهشلا قؤسكل ةنيدم كوم ا ءال قه مايا ةعطاقملا

 طوعا نيا لرقم لاف اغرف ى اون نم ةريبك ةدلب تناك توقاي لاق ( شوأ)

 كرعلا ىلع سارحالا بقيم هيلع ىذلا لبجلل ةقصالم ز دمهق و بآوبا ةعب داوروس
  ةعامج اهلا بسني

 ىق ةعتاو ىهو ةدحتلا تايالولا ىف اهمساب ةيريدم ةيصقو دنحلا نه ةدلب ( ةطي 1)

 كلوطلا ن» ةقيقد غوو ةجر د «م. و ىلآبثل | ضرعل نه ةقيف د معو ةجرد م
 ددعو جنكس اك نع اليم 9 دعبت هاش ريش هطخ ىذلا ماعلا قيرطلا لع قرشلا

 نايلس ديسل اذاتسالا تاقيلعت نم نيسوقلانيبام (م) ىشا وحلا ةميمس رظنا )١(
 اهناكس 00(



 .رطاوخلا ةهزل . ه8 ١ ةنكمالا مس
 - ةمشل فل ةرشعومحن اهناكس

 0 مقا »ع

 ةيبرب دم أ اهمس ايةيف رصتم ةبصق ىه ىطسول ا دنهلا نم ةنيدم ( رويجلب !)

 .لايثلا ضرعلا نم ةقيقد ؛رو ةجرد ء ىفةعقاو ىهورارب ةيالوملةعبات ىفوارعأ
 نئضتزمب ةفوزعملا ةيديدحلا ةكسلاىلع ىف رشلا لوطلا ن + ةقيقد "و ةحرد الالو

 ددع لاشلا ىلا دوب ىضن سقني دم نع”اليم ؛م دعبت ىولير روبجايأو ر وبي

 دق دارب ةيالول ةمعاع رويجلب | ةني دم تناكو ةمسن فلا نيث الث وحن اهناكس
 ديسلا ريهشلا ىلولا عرض ةرايزل نوماسملا اه دصنق ةيهاش دارلا ةلودلا نايا

 ش  هىزانلا نحر لادبع
- 

 .ناطاسلا هاني ىلهد ةنيدمب ةيناطلسلا دوصتلا نم نصق مسا ( ىريس دنب الاب )

 ثا هل قبب ملف مويلا اما هخير ات ىف ىلريلا هرك ذ قلغت قلغت هاش زوريق

 .ق اهعقود ةدحتملا تايالولا ىف اهماب ةيريدم ةبصق ىهدنهلا نم ةدلب ( روذجم )

 هلوطلا نم قئاق د -مو ةجرد “مو ىلاشلا ضرعلا نم ةقيقد ؟مو ةجرد

 ةمسن فلا نيرشع وحن اهناكس د دعو اليه ١5 هنيككن ةميدم نع دعبن فرشلأ

 ويك نم ل انآ هوا اع ة راقي رق اضل اووتغو)

 بف مابدع تولوا لع تأ( لان ضر

 دالب نسحا ىهو هتاوفلا ةعساو نيتاسبلا ةريثكةهزن ةميدق ةميدم ( ىراح )
 رز ل نار قر اا رب رتل نوقع يسر اناوحا اجار

 ق (1) قرشلا لوطلانه ةقيقد 5.و ةجرد ؟هوىلآبشلا ضرعلا نم ةقيقد موو

 بتك ى ةميدملا هذهرك ذ ريك دقو ةبصخ لو هس اهب فحت ةيل اعريغ ةبضه حفس

 نم ةقيقد مهو ةجرد 4١ ىف ىن اتسبلل فراعملاةرئاد قو  لصالا ىاذك )١(

 .كاشلا ضرعلا نم ةقيقد م.و ةجرد موو ىرشلا لوطلا



 رطا وللا ةهزإل ٠١ ةنكمالا مجسم هَ

 فلاس ىف اه تناكو اهئ رضخ ة رثكو اهنا ريخو اهفصو ىف اوبنطاو برعلا

 ةعبات مويلا ىهو ءاماعلا نم ريفغ مج اهيلا بسني ةميظعلا اهسرادمل ةرهش ناءرلأ

 1 - ةيسورل أ ةلودال

 ةمقاو ةدحتملا تايالولا ىف اهمماي ةيربدم ةصق ىه دنملا نم ةمي دم (نوي ادب )
 لوطلا نم قث اد ,و ةجرد /و و ىلاشلا ضرعلا نم نيتقيفد و ةجرد مم ىف

 لعب ىلع ىوايد نوب و ده ؟كليهورب ةنورعملا ةيدي دحلا ةكسلا ىل !ع قرشلا

 . ةمسأ فلا نيم نع ديزب اهءاكس ددع ىف رشل | اهبناج ىلا توسرهن نع خسرف

 ىاوسأ ال كببا نيدلا بطت اهحتف ناءزا | فلاس ىف ةريبك ةدلب نويادب تناك
 ١ مم ةمس شقلأ ناطلسلا هانب دجيس» ةمدقلا اهتينبا نمو ةيلاع تآرامعو ةسسح

 بسني نم رهشاو ةمبدق ةعاف راثآو ىجلخلا نيدلا ءالع ناطاسلا ةضورو د اليإ
 ناطلسلا ةرضح ءاماع نم ىنويادبلا رد اقل ا دبع خييشلا ريهشلا خر غل اهيلا

 ربك | نيدلا لالج

 ايونجو سسك ليج ان رشوال امش اهدحي ناثسن انما ةيالو نم ةعطاق» ( ناّشح دب )

 ضعب عفت ري ةعفت رم ضرا ىهو نافتك ةيربدم اب سغو شكو دعه ل ابج ةالس

 كارتالا نم ىهرثكا ةمسن فلا ةئام وحن اهناكس ددعو مدق , ...٠ ىحن اههلابج

  كيجاتلاو

 ةيري دم ىف اهمعاب ةيفرصتم ةبصق ىه دنهلا نم ةروسم ةنيدم ( دوي ناهر)
 ضرعلا نم ةقيقد ووو ةحرد م١ ىف ةعتاو ىهو ةيزكرملا ثابالوال ةعبات راس

 ةيدمحلا ةيدي دحلا ةكسل | ىلع ىرشلا لوطلا نع ةفيثد ,عو ةجو د ؟وو ىلاثلا

 ةني دم و ل ايما م٠ ١ ىبمب ةني دم نع دعبن ىواير ايل | ثيركب ةعورعملا ىمطعلا
 مماب سي.دناخ بحاص قوراعلا نأ ريصن اهثث دحتسا ةيهالسإ ةنأ دم روبن اهرب

 ىمرك اهلعجو ةسسحخلاروصقلا اهب ى ىتتباو ىوسنال' رصاملا نب دم نيدلا ناهر هخيش

 مايا ق دنهلا ندم قرا نم دعن تناك ةيدملا نا لضملاوبأ لاق و  هتككلمم

 ناطللا أب ن اخ ىلع هابب ءانبلا مظع دجس.٠ اهبو ريكا ني دلا لالج ناطاسلا
 اريك ]



 "سل" نيكد 7
 ةنككم, الا مديسم

 ”- دالي | هم ةنسركأ

 دنع ةلمهمو لاذ اهرخآ ىو ةمجعلا نيفلانوكسو ةدحولاءابلا حتبفب ( دا دعب )

 روصنما رفعج بأ ةفيلخلا اهانب قا رعلاب ةريهش ةنيدم ىه“) ةمجعم ل اذا شيلا

 ١غ: ةنس اه ءانب متأو ةيربغ عه ةمس اهطيطخم ىف عرش نييس ابعلا ءاقثكلا ل8

 قف ناك هنا ىدنع احا ةفلتمم ل اوقأ هيفف دا دغب مسا اهو مالسلا ةنيدم اهايسوب

 لوطلا نم ةقينخد مهو ةجرد ع ىف ةعتاو ىهو اهمساب ىمست ةيرق دادغب عظوع

 جيبو اغيبو ةلج د ىنتاج ىلع ىل ملأ ضرعلا نم ةقيف د :مو ةحرد مو ىرشلا

 اممدمت ةنيدلل هذه تن اكو ليم ةئامت وحم برعلا جيلخ ىف برعلا طش بصح

 اهيف دخأ دقف ملعلا امأو ةعرحتزلا وأ ةراجتلاو ةراهلا ىف ةرهشلا ةميظع ناشثلا ةليلج

 ءالعلاو ءايدالا نم اهنم جرت دقو نوم ألاو ديشرلا مايا ىف امسالو ذخأم لك

 ةمئنأ نه مهريغو نيمجتملاو ءابطالاو ةاورلاو نيئدحناو ءارعشلاو ءاهقفلاو

 - ةلقتسملا ةيقارعلا ةلودلا ةصاع ىه مويلاو ريفغ ددع بدالاو نبدلا

 ساردم ةيالو ىف ةلمتش« ىهو ةيبونملا دا ىف ضرالا نم ةعطق (رععللا دالب )

 قرشلا نهو حلالا رحبلا بوهمللا و برغلا نم اه د رحببلا لحاس ىلع ةدتع
 ليجراملا امتالصاح رها ةبصخم ضرأ ىهو هثهرملا دالب لايشلان دو ل ابحلا ةلسامع

 لويجو لئادك ةعدق ردامب اهلحاوس ىلعو ةلقاقلا و لفاقلاو ل دصلاو ةوهنا'و

 ةنيدم اندم مهأف مويلا اما نامرلا فلاس ىف ةعساو ةراحجت اهل تناكو ملوكو

 52708 -سارد»

 ؛نم ةقيق د ؛و ةجر د مج ضرع ىف ةعقاو ناتسناغفا ةبالو نع ةديدم ( خلب )

 رحسلا عطس نع عفترت ىرشلا لوطلا ن٠ ةقيقد هربو ةجرد 7و ىلامشلا ضرعلا

 ةراعلا ف ةرهثلا ةميظع ناشلا ةليلح امدق ةمدملا هذه تباكو !هدق )م: وحن

 برعلا بتك ى اهركد رثك دق و ذخ ٠ لك اهيف ذخا دقف معلا ماو ةراجتلا و

 كيج انلا نم رفن اهب نكسي ةب رق الا تيقب اهو تبرح اهنكل ًاهفصو ىف اوبنطاو
 .  اهريغو ةقهاشلا نذآلا نم ةميدقلا ةمدملا راث ؟اهبو

 رطاولا ةمزإ

 ٍِ اهني ٍِِ ص نادلبلا موق رظنا 00



 نطاوملا ةفزأأ الا | ةكال يس
 ةمبا اىودظ ره ةيريدم ىناؤمساي ةيف رصتم ةبنمف ئه دنهلا نم ةدلب ( مارك“
 ةجده م. و ىلأشلا ضرعلانم ةقيقت: و ةجرد الف اهعق وم ةدحتلاةتايالؤولإ
 ن٠ ئدتبي يذلا ماعلا قيرطلا ىهتنه لع ىهو قرششلا لوطلا نم نيتقيقد ود

 ريثك اهنم م رح ةيدق ةدلب ىهو ةمسن فال 7 ةرشع وحن اهب نكسي لاو د ه٠

 ىطسلولا ىتيسحلا ىلع مالغريم ريهشلا ىعاشلا بسني ابملاو مالعالا ءاليلإ نمح
 - ةرجهلل 144١ةنس قوت ناتسو دنهر امث 1 ىف ناج رملا ةخبس بحاص ىاركلبلا '

 ةدحتملا تايالولا ىف همسي ةيربدم ةدعات ىه دنا "نم ةنيدم ( ره دنكب )
 ةقيقد همو ةجرد الالو ىلاملاض رعلا نم ةقيقد ؛هو ةجرد“ مب, ق ةعقاو ىهوع

 وحن اهناكس ددعو قرشلا ىلا ال وج نع ل ايمأ ةرشع دعب ىلع قرشلا لوطلا" نم

 أهبلا بيسي نم رهشأ و ن ريب اقي اس ف رعت تناكةنيدملا هذهو ةمسأ فلأ نبرشع

  ىنربلا نيدلا ءايض ريهشلا خرؤلا

 مم اهتم نينا ةينيد ةتاعاهنوكل ةروهشم دنهلا نم ةنّ دم ( سراب )
 قرشلا لوطلا نم ةقيقد ..و ةحرذ مم و ىلاشلا ضرعلا نم ةقيق ذو و و ةحرد

 7٠ه و ىبرغلا لامثيل | ىلا اتكلك نع اليه :دعبن اكنك ره نم ىزسيلا ةقضلا لع

 رهن ىلع لايها ةمث المث ةف اسم نم رثك | دمت ةني دملاو قرشلا ىلا داب آ هلا نع اليم

 مجةنس لكءابلا حب نيينثثولا نم مهركك | سفن فلا ىنن ام وحن اهب نكسنو كنك
 كنك رهن قاهب !اولستغيل مهلم ريفغ

 الامثو هلاكذب اق ريث و ةدحتما تاي الولا ابرمغ اه دحي دنحلا نم ةيئالو ( راهب )

 ىضاراو ةرفقلل ىضارالا ادعاهتح اسم و ىرغصلا رويكان و هسا ابونج و لاري

 نب رشع وحن اهناكس ددع و اعب رم اليم ؛ بدو ةميظعل | رهن الا تاحسف و تاباغلا

 ماسح تحت ةلقتسم ىهف مويا اما هل اكدب ىلا ةمضنم اقباسس راهي تناكو انويلع

 هنثب ةيريدم ىف اهمساب ةدلم ةيال ولا كلت ةدعاق نامرلا فل اس ىبتمن اكو هنثيب نكست

 اهعقوم قرشلا ىلإ اليه ع . ويحن هني .ةني دم نع.دعبت ةيفرصتم ةنصق مويلا ىهدو

 يي



 'رطا ولا ةمزال ص .ةنكمالا مجم

 لوطلا نم ةقيقد م, و ةجرد ر.ءو ىلايثلا ضرعلانم ةقيقد وو و ةجرد 2-00

 نيلم اعلا ءالعلا نم ريثكاهنه جرخ ملعلاب ةروهششم اقياس راهب ةدلي تناكو قرشلا

 نينث ولا نم ريثك و نوماسملا اهدصقي نيقداصلا ةيفوصلا و نيام اكلا ءالضفلاو

 هتادمحر ىداهيلا نيدلا فرش هاش مودخمنا ريهشلا ىلولا مع رض ةدليزل

 رك ىرس ةيريدم ىف ى رج دتسلا رهت نم عرف وهو رمشكر اهنأ نم رهن ( ثهب )

 اهمق وه ةدحتمل | تاي الولا ىف اهمعاب ةي ريدم :ةيصق ىهدنحلا نم ةدلب ( يتأهب )
 لوطل ا نم ةقيف د مجو ةجر د ماو ىلابشل !١ ضرعل أ نم ةقيف د معو ةجر د مال

 ةرايرل نوماسملا اهدصقي ةمسأ فل ! نيئ الث نع دي زب اهناكنم ددعو قرشلا
 ةطوطب نا ريهشلا سئ اسلا اهراز ىزاغلا دوعسمرآل اس ديسلا ريهشلا ىلاولا حم رمخ

 - ىرغلا

 جيلخ اهقمشت ةنسح ةنيدم تناك ف اكل | ديدمشتو ةدحولاا حمتفب (ركبو اركهي )
 تناكام ثيح ةنيدملا هذهو ةنسح ةيواز جيلخلا كلذ ظسو قو دنسلا رهن نم

 ديسلا نأ ل يق ةيمالسا ةثدحم ركهب ةدلبو ( ىربك١ ني 1) ىف 5 مدقلا ىةروصنلا

 ةكرابلا ةعقبلا قف ىتركب هللا لعج لاقف ةركبلا ىاهم دق ىكسملا عاش نب دع

 ةيرق اهناكم نامرلا فلاس ف تناكو )١( سالا هأوفاىلع ركهب راصف ركب اه ومسك

 ةيرب دم ى اهمساب ةيف رصتم ةبصق ىهف مويلاامأ ماركلا ةفحت ى 5 هتسرف اهنومسلل

 م١ ىدنسلارهن نم ىرسيلا ةفضلا ىلع ةعتاو ىهو ب اجنب, ةيالول ةعبات ىلاون ايم»

 لوطلا نم قئ ان د عبرأو ةجر د «“؛و ىل اما | ضرعلا نم ةققيق د م/و ةجرح

 - سفن فال 1 ةتسوحن اهن اكس ددعو ةيب رغلا ةيل مثلا ةي ديدحلا ةكسلا لعىرشإ !
 سةامو يا

 -5 دحتملا تايالولل ةعبات دابآ هلا ةيربدم ى دنهلا ىف ةريغص ةيرق ( لو رمهب )

2 1 
 39 د

 ىمظعلا ايناطيرب ةيامح تحن نيمأسملا نم ريما اهيلع مي دنملا نم ةيالو ( لاي وهب )

 لايشلا ضرعلا نم ةقيف د مى ةجرد ءعو ةقيف د معو ةجر د +١ نبب اهعقوم

 ابونج اهدحم قرشلا لوطلانم ةقيقد هوو ةحرد المو ةقيقد /موةحرد /وو

 ١1ص قرشلا ةنج رظنا(1)
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 8 بو بادب

 رطاوملاا ةهزثل 14 ةنكمالا مجسم

اهتح اسم هولام اي غو رايلا وو ةناتويجار الاهشو ةيزكرما تايالولا رهو
 

 اهمساب ةني دم ةي الول | ة دعاقو كويل نع ديزب اهن اكس ددعو اعب سماليم وو ب ورم

 ةقيقد+هو ةحررد ٠17 وىل امثل اضرعل !نم ةقيق د موو ةجود مم ىفةعقاو ىعو

 «؟ ١ و برغل !بردحلا ىلا دابآهل | ةنيدم نع ليم م٠٠ دعب ىلع ىرشلا لوطلا نم

 - فرشلا لابثلا ىلا مب ةني دم نع المع

 ةكسلا ىلع ةعقاو ىهو راهب ةيالول ةعبات داب هاش ةي ريدم ىفدنملا ىفآةيرق ( اهب )

 ه4 لوطو الام ةقيق د مسو ةجرد مه ضرع ق ةيقرشل | ةب دنهلا ةي دي دحلا

  اتكلك نع اليم مم؟ دعبت اق رش ةقيق د مو ةجرد

 - ساو دم ةيالو ىف ةيب ونحللا دنملا ف ةريغص ةيرق ( لوريهب )

 هر هادو

 ةينكم اهب ةدحتملا تاي الولا ةعب ات هدكيلع ةي ري دم ىف دنهلا ف ةيرق ( روب نكمهب )

 ككجر اير دم باوتلاب بقلملاىف او رشلان اخ نمحر ل !بيبحانالوم اه اثنا ةميظم

 هناك رب هللا مادار داهي

 ةنسح ةريبك ةميدم تناك ءاهاه دعب نوملاو ةيححتلا ءايلاو ةدجوملا حيتغب ( هنامب)

 هنومسا نيص> نصح اهب نأكو دجاسملا عدبا نم اهدجسمو قاوسالا ةحييلم ءائيلأ

 عب اوت نم ةعم اج ةيرق مويلا ىهو ىروغلا نيدلا ب (هش اهحتف ركنهت ةعلق

 -(1) هركآ

 الق تناك تبعي ةيالو ىف اهمساب ةي ريدم ةبصق“ ىعو دنالا ىف ةنيدم ( رومي اجيب

 هوى ايشثلا ضرعلا نم ةقيقد عوو ةجرد +١ ى ةعقاو ىهو اهمساب ةيالو ةدعات

 دعبت ةيثهرملا ةيبونحلا ةي دي دحلا ةكس ىلع قرشلا لوطلا نم ةقيفد مو ةجرد

 ىلا ىبمب ةنيدم نع اليم مو. و ىق رشلا بونغبا ىلا !راتس ةميدم نع اليم )+

 ةينمهلا ةلودلا مايا ف قرشلا قدم قرا نم روياسجيب تناكو ىبرغلا بون

 اهبمظع ىلع لدت ةليلق راثآ الا اهب قبي ملف مويلا امأ ادج ةريبكت ناكو ةيهاشل داعلاو

 ةمدلا م7 ص - قرشلا ةنج رظنا (1)
 ص



 رطاوألا ةهزلل 35 ةنكمالا مجم

  ةيرحم 4٠٠ ةنمم هاش لداع فسوي اهانب ةمدق ةعاق اهبو ةميدقلا

 رابيلام و ربعملا ناطلس اهب نكسي نامرلا فلاس ىف ةويبك ةميدم تناك ( ركن اجييسب )

 اهضعب ةلخادتم ةراجحلا نم نوصح ةعبس اهب ةرحئاف ةينباو قاوسا,تاذ تناكو

 زوسجو قاوساو راهنا اهيف تناكو عباسلا نصحلا ف .كسي ناطلسلا ناكو ضعب ىف

 .فمحأ نب نسح قفتامأ ةرم ريغ ىمبلا هاش دهاجم هدلوو ىنمهملا هاشدم اهلع راغاو

 آواتقو ةدلبلا اوبرخف ركن اجيب ىلا !وراسف هامش دي ربو هاش لداع ىلعو هاش م اظن

 ةنس اهشو ع ىلع ةيواخ تراصن ماصالا او رسكو سئانكلا اومدهو أ مف نم

 رك ذنالو فرعنال ساردم ةيالو نم ةيرق مويلا ىهو ةيربش

 هكر اك ةيالو ى ةيريدم ةدعاق ىهو ماظل ةكلم ىف دمملا ف ةيدم ( ودب )

 ىلاشلا ضرعلا نم ةقيق د همو ةجرد )7 ىف ةيلاع ةبضه حفس ىلع ةعقاو ىهو
 آم دق ,مم٠ رحبلا حطس نع عمترت فرشلا لوطلا نم ةقيق د ممو ةجرد 77و

 ناطلسلا اهحتنو داليلل رشع ثلاثلا نرقلا ىف لكنرو كلم ايثك هحارلا اهانب لاقي

 ىو ١16٠ ةنس هكلم ةدعاق ىنمهلا هاش دمح] اه ذحتاو معو ةنس قاغن نب دغ

 راثآ اهبو دابآرمظ اهامسو ١155 ةنس بي زكتروا ن اطلسلا اهحتف مث ةميصحةعلق اهب

 نعاليم م٠ دعبت ىهو امظع | رصم مايالا دق ف تناكاهنا ىلع لدن ةقهاش ةينبا

 (1) ةمسن فالآ ةرشع نع ديزب اهناكس ددعو ىلإ لا برغلا ىلا داب رديح ةدلب

 نم ىقب ناواك دوم ريزولا اهانب ناّسلا ةميظع ءامبلا ةعيفر ةسردم تناكاهبو )

 - (؟) ( اهناكم ةعفرو اهناش ةمظع ىلع لدي ام دلاوحلا اهراثثآ

 اف
 ى

 © ت © و

 ق ةعقاو ىهو دنهلا دالب نم لانرك ةيربدم ىف ةيف رصتم ةبصق ( تب ىلابب )

 لوطلا نم ةقيت د هوو ةجر د , و ىل املا ضرعلا نم ةقيقد ؟ءعو ةجرد 4

 نايلس ديسلا ذاتسالا ت اقيلعت



 رطاوخلاا ةهزأل 2 ةنكمالا مجلم

 1٠٠١1 دعبت ىولير اكلاكو هلابناو ىله دي ةفورعملا ةيدي دحلا ةكسلا ىلع ىترشلا

 اهناكس د دعو ىجين ارك نعاليم 1415و ىببمي نع اليم #٠٠ هو اتكلك نع ل ايمل

 سدقملا نيينث ولا باتك ىف اهركذ دروةميدق ةدلبلا هذهوةمسن فلاو نيثالث وحن

 تمقو اهنمىلو الاف ىربك محالم ثالث اهب تناك هنال ةروهشم ىه تر اهب اهم

 ١250 ةنس وميهو ربك أ نيب اهتيناثو داليلل ومو ةنس ربابو ىئدوللا مهاربأ نيب

 ' باولو ةنس هلهرملا لئابقو ىلادبالا هاش دمحا نيب (اهقاثو

 دحا هلايثي اجار اهم ةيالول ةعبات هؤكس عا ةيري دم ىف ةيفرصتم ةبصق ( لها )

 +٠7 و ىلاشلا ضرعلا نم ةقيفقد ؛مو ةحرد م. ىف ةعقاو ىهوباجنب تاوجار

 اهريتعي ةمسل فالآ ةتسوحن اهناكس ددعو قرشلا لوطلا نم ىتئاقد ,و ةجرد

 # ركاس اكنكي فرعي رب دغو ويداهلل لكيه اهبو ةسدقم نوينئولا

  ناف ةماكر ظنا ( َنّل' )
 . قايتي تناكو ةدحتلا تايالولا ةعبات هطيا ةيربدم ىف دنهلا ىف ةيرق ( ايش )
 ىهو )(1) داليلل )مهو ةمسرىلا هطيادالب ةدعات تناكو نبلب مايا قف ةرييك ةنيده

 - (؟) (ىرجم «+ ةنس قوتملا ىواهدلاو رسخ ريبكلا ىعاشلا دلوم

 ضرعلا نع ةقيقد هوو ةجرد م ىف ةعقاو اراب رهن ىلع ةريبك ةنيدم ( دواس )

 رييخ ريعم نم اليم +١ دعب ىلع قرشلا لوطلان + ةقيقد مهو ةجرد الر و لايثلا

 ةديج اهضراو ناتساقفاو نارباو دما نيب لف اوقلل ةطخم ىهو قرشلا ىلا

 رصق اهتينبا مظعاو تاناحلاو دجاسملا نم ريثك اهيفو ضايرلاو نيتاسبلا ةريثك

 - ىلورييلا اهركذ ةميدق ةنيدم ىهو راصحالاب هل لاقي

 ىلامثلا مسقلا ىف دالب هب د اريو ةسمللا رهنالا هايم ةيسرافل اب هانعم ( باجنبي )

 بانجو لهج ىهو ةروهشلا ةسمللا راهنالا (هبقست ةيزيلكت الا دنطلا نم ىبرغلا

 نايلس ديسلا ذاتسالا تاقيلعت نم نيسوقلا نيبا٠ (؟) ىش اوحلا ةميمبض رظنأ (1)
 ئواذؤ (؟)



 .يطاوملا ةهزأل ١ ةنكمالا مجشم

 دئسلا ضؤا دعب نوئلسملا اهتطو ضرا لوا ىهو جاتسو سايبو ىوارو

 ىلامَّملا ضرعل ا! نم ةقيق د هاو ةجهراد هاو اةقيف د ع ١و ةجر د ما/ نبب اهعق وم

 اهتحاسمو قرشلا لوطلا نم ةقيق د مءو ةجرد “رب وةفّبق د م.و ةجرد بوو

 لهس اهرثكا ةيصخ باجني ضراو روهال اهدالب ةدعاتو اعبرم اليم و مغرب

 ةطنحلا اهتالصاح رهاو ريمشاك تاعقتم نم ىبرغلا بونمللا ةهج ىلار دحنم عستم

 بملا ندعم اهيفو اههيشا امو غملاو لدرحلاو صدخلاو ريمشلاوز رلاوركسلاو

 - ىروهاللا حلما و ! ىرجحلا حلما هنومسل ىذلا

 نيبو اهنيب هدل اماةيري دم ف ةيترشلا هلاكتب ضرا نم بارع ةنيدم ( هَوُذْنِي )
 ةنسح روصق تاذ ةريبك ةنيدم هوذني تناكو ل ايما ةعينس ةفاسم هدلام ةمبدم

 ةدعات هلاكتب كلم هاش سايلا نيدلا سمث اهذتا ةديدع قاوساو ةرماع عناوجو

 .نيع اهتباصا دق ةقهاشا روصق اهم ىنتباو اهتر امع ىف سو داليلل )ممم ةنس هكلم
 ركذنالو فرعثال اهشورع ىلع ةيواخةتءر اصف ناث دحلا قراوط اهتبلقو نامزلا

 - (1) داليإل 194 ةسس هأش ردنتكس هأنب مظع دجسم امو

 #دابآ هلا رظنا ( كاي ري -وا - ك/”ايب )
 اني

 حمام

 هملامثلا ضرعلا نه ةجرد ماو ةجر د مم نين ىطسول | ايس 1 نم دالب ( تبنت )
 ةيلصالا نيصلاوناتسكرت الات اهدي قرثثلا لوطلا نم ةجردو .؛ وةجردامو

 دتطاو ل بينو نيكسو نالوهب و امزب اي وج و نيصلا قرش اب ومجو اقرشو
 ةرايع ىهو عيرس ليد فلا ةئ امم امث وح ردقت اتحاسمو ريمشك ابرغو ةيزيلك الا

 لدعم و ةميظعلا ةطسوتملا ةيو ايسآلا ةيضطلا نم ئقرشلا ىب ونملا مسقلا نع
 بسدحتو هيل امه ل هج هانت ىذلا ىب ونحلا اهفرط ىف مدق فلا ؛ه وح اهعامترا
 فاج دراب ةعفترملا نكامالا ىفف اه و اوه ام او دالبلل ايم ومع امه نايئ وك ةلسلس
 دجوي ةراخلا ةيدوالا ىف نكلو ةيوراو#ا اسف دجوي الو رطملا يدع نوكي د اكيو

 ىثاوحلا ةميمرظنا ()



 رط وحلا ةهزأل' ا .  ةنكمالا موس
 نوحلا نه عاوتاو مركلاو خوخلاو شمشملاو نامرثآو نيتلاو حاضنات

 ةيذغالا مهاو بويحلارثك ا وهو ريعشلاو ز رل او ةطنحلا نع ٠ ليلق كانه عوزي و

 امال ىال د اهتكالل ل اقيو اسال اهدالب ةدعالو

 :سراف ندم نب ةيناتلا دعت سراف دالب ق ناجيب رذآ ةيالو نم ةنيدم ( جربت )

 لايثلا ضرعلا نه قلالد ؛و ةجرد د :مق ةعقاو ةروسم ةنيدم ىهو ةروهشلا

 ن٠ خس ارف ةرشع ةف اسم ىلع قرشلا لوطت ا نم ةقيقد مو ةجرد وو
 لايشلا ىلا ث ارهط نم خسارف ١٠هو ةيهر1 ةريمج نه قرشل ا ىلاشلا ءىط اذلا

 قدمحنو ا١ دق ؛ ع رحبلا عطس نع عفترب عقاوملا نسحأ نم دعي اهعقوءو .ىرغلا
 اهلا بسسني و ةهك املا راش نه ةمح نيتاسن اهيفو قرشلا ههج نم الا ماك آلا اهب

 هزي ريتل | بيطخلاب ق ىرعملا ىلع نب ىبحي اي ركز وبأ مهن» لعل له أ نم ةعامج
 # هللا همحر ةيفوصلا خيش ىزيربتلا نب دلا سمو

 ءارمص ىف ا رام رش نيورق رحي نه دتم ىطسولا ايس نه عقص ( ناتسكىت )

 هل امث اهدحم ىل امثل 1 ضرعلا نه ةقيق د و ةجار د م7 نيب ريك ال1 ىلع ىلوق

 اهنال كلذب تيمسو تبتو دهاو ناتسن اتناو سراف ابوتجو ةيسورلا كالءالا

 نيعيبط نيميظع نيمسق ىلا ةدسقنم د البا | كلت و كرما نطوم م دق | هتبسح

 ةيضه ىهو ةفعاشلا ريم اي ةيضه لف شد و دمهب نش. ايت ل اصت اب ىف سغو قرش
  مددق ففلأ م لدعم رحبلا حطس قون رغش اك ىلا ةعقترم لسالس تاذ

 ىلع لمتشتن ةلقتسل ا رثثل ا د البي (ميدق فاررعت تناك ىلا ةيبرغلا ناتسكرث اهأ

 يبومملا قو داليإ ١م/3ةنسايسورب تقحلا ىلا ددقوخو ىرد و اويختذالو
 ةيق رشلا ناتسك رت اهاو ناتسن اغما ىلا ارحخؤم تم ىلا خلبو ناثخ دبو ناحاو

 ةبدغه | ى رش ىلا عقاوا حستملاعقصلا نع ةرايع ىهم ةيبيصلا ناتسكرت اشيا ىعدتو
 ىبوق ءارحص اقرشو نشن ايت الاش اه دحت ورغش اكدالب نآلا اهن ادلب مها يللا
 - عمر ليه فلا ةثامسمث وحن اهتحاسعو ريهايةبضه ايرغوتبتو ريمشك ابوح و

 نع ل ايدا ةتس دمب ىلع ةييصح ةملق و راوسأ تاذ ةيدم تناك ( دأب قلع )

 يهد



 '.طاوملا ةهزلل 3 ةنكمالا مجسم

 ممم, هنس قلعت ني دلا ثايغ ناطلسلا اهسسا قرشل بونك ىلإ ةمدقلا لغد
 اهعبطو» رابحو اهشو يع ىلع ةيواخ ىهف مويلا اما ةنسح اروصق اهب ىتباو داليلل

 . -ةريغص ةيرق

 رويك اذ الام اه ديب ونحلا دنهل ند ةويبك ةروك ( هن اكسل وا - كتلن ١

 ةعصم ضر! ىع عانوي اب غو روسيم ابوتج و كن انرك اق رش و سي دناخ و
 كروملم ريك! نع نودعي اوناك ا هكولمو لاابجو لوهس وراه او راهنا تاذ

 تناك نامزلا فلاس ىف اهن ادلب رهشأو ةنيتملا ةنيصحلا ح القت اان تناكو دنهل
 -() ه كلك ةعلت ةروهشلا اهعالق نم و لكن دو

 ةعباتىرالب ةيريدم ىن ةيب ونحلادنهلاف ةريغبم ةيرق (هر دهب منت و! ردهم )
 فرعي عرفلا اذهو اشركر هت نم عرق»ىلط امش ىلع ةعقاو ىهو ساردم ةيالول
  ةيارقلا تيمس كلذيق | ر دهب اكد

« 

  ةدحتلا تايالولا ةعبات دابآ هلا ةيريدم ىف ددهلا ىف ةريقمم ةيررق ( هي د ىنن ل

 ىلع ةعتاو ىهو ىلهد ةيالول ةعبات لئانرك ةيريدم ىدنملا نم ةدلي ( رسيناهت )
 ةتس وحن (هن اكسس د دع و ليم ةنث اع ةف اسم ىله د ةنب دم نع و اهنيب نوس رس رهن

 سدقملا نيينثولا باتك ىاهركذ دروادج ةميدق ةدلبلا ءهذهو ةمسُن فال

 (5) ىلوس رسرهن ى اهب اولستغيل نويتثولا اهدي اشكرك مساب تراسهي اهع
  ءالعلا اهم 0

 قكناخ ىداو ىلا ربيخ ربعم نم دتمت نات اغفا و دنملا نيب ةيليج ةعط اقم ( هأ ريت )

 ةئاعبسس ىلا ةّن امس نم ردقت هارعت ةحاسم و ىدي رفآ ةليبق نيناوحلا نكسم ىه و

 دحال نوعضحمال ضرالا هج وىلع سالا عمجتا نم نودعي اهن اكس و عدم لييبع

 نه ريم | (هيلع مكحي لبج ةيالو ةبصق ىهو دنهلا ىف ةيرق ( ىدنم ُلبج )

 - يثاوألا ةميمت رظنا (:) 8م ص قرشال ةبج رظنا (:)



 رطاوخلا ةهزإل 3-5 ةنكمالا مجيبم

 ع: و ةج رد ٠ نيب هيلامح ىلآاسيج ق ةعق لو.ةيلال ولاء هذه.و ابار هل لاقي نيينث ولأ

 الا/ و ةقيقد ما و ةج رد ا و ىلايثلا ضرعلإ نم قث اقد.مو ةج رد " و ةقيقب
 اجاراه٠ةهوكح تمت اقباس ةيالوناتداكو قرشلالوطلا نه ةقيقدوءو ةجرد .

 - () دوهرس

 رجلا طنت ىلع ةغق ةنفاوب و يرغا داليا قر اخلا نم ةوووشن ةيدن ( الع

 مىوقْج ردم ضرع ف برغلا ىلا ةهركملا ةكم نع اليم ٠ دعب ىلع رمحالا .

 جراخبا بكار يسرع ىهو اق رش ةقيق ةقيق د-0مو ةحرد مو لوطو الامس ةقيفد

 س رممحالا رحبلل ىلع هايم نسحا اهو اني و ةكم نب دصاقلا“

 هجر م اكسك ىف بصت ىتلا رهنالا مظعا وهو ةيلايثلا دنهلا راهن | نم رهن ( انسج )
 ال ام ةجر د م, ضرع ىف ىنونحلا هيلامه ضيضح نم برقلاب لاوه ؛ا ىف

 اليم ور ؟ دعب ىلع دابآ هلا ىف اكننكي ىقتاي ورق رش ةقيقد معو ةجرد /م لوط ود

 -هارجم نع اليم م١٠و لله د نع

 ةيالْول ةعبات انوي, ةيريد« ىف اهم أي ةيف رصتم ةدعاق ىهو دنهلا نم ةدلب ( رينج )
 ضرعلان هةقيتدر مو ةجارد ١ ؟ىاةنوب ةنيدم نعاليم هودعب ىلع ةعقاو ىهوىبع

 هفالآ ةرشعوجم اهنلكس ددعو قرشلال وطلانم ةقيقد هم و ةج رد 7مو ىلاشلا

00 
 ديوب جب وك" ه ري 3 ةيف رصتم نم همساب ةي رق-ىف ئيينثثولا دبعم (-ىهكم ال وج ١
 نه ةقيقد هم و ةجر د ١" ىف اهعقوم باجنب ةيالول ةعبات هؤكناك ةي ريدم ىف

 ةيرقلا ناكس ددع و ىف رشلا لواعلا نه ةقيتات+ ءو ةخارد 7و ىلاشلا ضرعلا

 -45) ةمسن فلا نعديرت

 دنع علا نرحل
© © 

 ةعفاو ىهو دمحلا دالبنو ةدحتتملا تايالولاق اهمساب ةيرب دم ةزفاع[ وو نوح )

  ىشاوحلا ةميمض رظنل (0) ىشاوحلا ةميم رظنا (ا



 رطاوملاا ةهزلا "3 ةنكمالا مجسم

 ةجرد مملوطو ال ايش ةقيق يقذ عوو ةجرد ضيع ى ىتماوك رهن ىفنت 2 ىلع

 دابآ هلا نم لصت ىلا ةيماعلا عراوشلاو انكلك نع اليد ها لعبت اق رش ة ةقيفد ١و

 ةنادحم روياوح ةنيدمو اهي ىف التت دوي ازرمو سدانيو هّذك مظعاو دابآ ضيفو

 هيلا تبسنف قاغت نب دع ناطلسلاب فورعلا انوج ناخ غلا ن اطاسلا اه انب ةيءالسأ

 مم اوح اهب وريك] نيدلا لالج نانظاسلا هانب ىتوك رهن ىلع مظع رسج اهبو:

  دددع مه رصحيال العلا نم قلخم اهنم رمت ().ةيق رشلا
 ةيالول ةعبات كتهر ةي ريدم ىف اهيساب ةيف رصتم ةبصق ىهدنم ا نم ةالب ( رهجهج )
 ؛٠-وةجرد بو ىلايثلا ضرعلا نوب ةقيثد "ب و ةج.رات ؟ + ىف اهعقوم بم اجنبي

 اليم ممو.بوملسا ىلا كتهر ةئيدله نع اليم م دعيت قرشلا لوطلا نم ةقيغد

 ب ةمن نالآة نيثف ويلز نك اطال كارلا الع نع

 روب, كنوب ىهرظنا ( ىسنوهج (
© 

 توبجلر ةقئ اط نم ربما اهلغ مكمن اتوبجار ىدنهلا نم ةيالو ( روب ىجس)

 موو ةجرد مم و ةقيقد او ةجردمه نبب اهعقوم ىمظعلا ايناطيرب ةن امس تحن

 نم ةقيقد ٠ ءو ةجر داو قل اد مو ةحرد “”ه و ىلاهثلا ضرعلا نم ةقيإ د

 ةمسن نيب الم ثالث وحن اهاكس ددع و .اعب صاليم ١ هم اتحاسم قرشلا لوطلا

 الايث ةقيف د هءو ةجرد م ضرع ى.ةعقاو ىهو اهيساي ةب دم اهدالية دعاغو

 هن اثويجارب ةفورعملا ةيدي دحلا ةكسلا ىلع ارش ةقيف د ه.و ةجرد “0 لوط و

 ا نكسيو ىنرغل | بونخلا ىلإ ىله د ةنييد» نع اليم ١5 دعيت ىولير هولامو

 اهعراوشو دنهلا ندم فرط نم دعت روي ىج ةنيدمو ةمسأ )1... وحن

 اهعطقيو قوس ةفاس» هنم فل أتي. اهنم عطق لكو ةمئاق اي اوزي عطاقنت ىربكلا

 ,لقتناو رشع نم اثلا نرقلا لئ او ا ىف هكنس ىح اهطتخا ىلوال ا نم رغصأ ةقز.ا

  ةيمومعل | ةينب الا نعو تبرخف هل ةصاع ميدقلا ف تناك ىلا ريما نم اهلا

 دي

 ىشاوحلا ةميمه رظنا (ر)



 رطاوملا ةمزل 0 ةنكمالا مجسم

 - ةناسرتلاو رييكلا دصرملا دوب, ىج ف ةررهشللا

 ىدنهلا ف ةروهشم ةيرق و اولا حتفو ةيدحتلا نوكسو ميلا رسكب ( روج )
 1 - ةذحتملا تايالولل ةعبات رهش دنلب ةيريدم

 اميدق دعت تثكو سارذم ةبالو ى رحبلا لحاس ىلع ةنيدم تناك ( لويج إل

 سرافو نميلا لعلو نوليسو ةواجو نيصلا لها اهدصنت دنهلا د دانب رهشأ نم

 ةي واخ ىهف مويلا اها اين دلا ىم اع نسحا نم اهاسرمو قافآلا راجت اهب عمتجمو#

 -(؛)دامثآلا ةسودنه

5 
 ىةمتاو ىهو دنملا نمروبي دوا ةيالو ىف اهمساب ةيا ريدم ةيق (رونج)

 لوطلا نم ةقيقد موو ةجرد ”+ و ىلايثلا ض رعلا نم ةقيقد ءمو ةجرد ؛غ

 ةنيصح ةعلخ ألو ىولي رروتجو روبي دواي ةفورعلا ةيديدملا ةكسلا ىلع ىرشلا
 اهامسو داليلل 1مم ةنس ىجلحلا ندلا ءالع ناطلسلا اهحتف لبحلا ةلق ىلع ةنيته

 بورح تسعقو اهو هيبأ لق نم هيلع لو ىذلا ناخ رضخ هدلو مسأي داب آرضغخ

 - (0) ادام نيينثولا ءارما و نيملسملا كولم نيب ةميظع

  ةميدقلا لهد ةنيدمب ىلئوكلا نيدلا لاك ةريظح ( لما لجباج )ل

 ىق اهمتومرايلاوك ةيالول ةنباتو اور ةيبرب دم ىف دنطلا نم ةني دم ( ىرب دنج
 هلوطلا نم قئاقد هو ةجر.د /م وب ىلانثل ا ضرعلا نم ةقيف د ؛مو ةجر د مع

 ةسمج وحن اذه اينامز ىاهن اكسد دعو مدقت 1... رحبلا" حطس نع عفت رثو قرشلا

 ًاهيودنحلا باتك ىكاهركذو نوريبلا اهراز ادج ةميدق ةنيدملاو ةمسن فالآ

 ايظع ارصع مايالا دق ىث تناك امنا ىلع ل دم ةميظع ةينبار انآ و ةنيصح ةعلق

 ةينبا تاذ ةملع ةئيدم دجو اهحتن ام ريكا نبدلا لالجناطلسلانا لضفلا وبا لامع

 - ىئاولا ةميمسض رطنا )١( .- .. ص  قرشلا ةنج رنا ( :١9

1 



 .سطاوملاا ةهزلل م ةنكمالا مجم
  هولام ةيالو ةدعاق اهلعخ ةعمت يمراوساو ةنهاش

 نم ليطتسم رطقوهو ل

 ريسع دالب ابوتجو ىريكل ا ةيدايلا اف رشو رمح الا رحبلا اب سغ هدحم برعلا راطقا
 هبط ىعو رم وايك ٠٠٠٠ خام بونحلا ىلا لايشلا نم هلوطو ماشلا ةيداب ال امثو

 هلابج بونملا ىلا لايشلا نم هعطقيو رتهوليك ةئ امثالث غلبي قرشلا ىلا برغلا نم
 دجن ةهوكمل عبات اذه انموي ىزاجملاو مدق م٠٠. اهضعب عافترا غاسو ةارسلا

 ةني دملا مرحو ةكم مرح ( نيهرح )

 دنهل دالب نم ةبيصح ةعاقو دوس تاذ ةنيدم ( هّزو ريفراصح وا  راصح )

 ن٠ قل اكد ١٠و ةجر د مو ىف اهعقوه ىلهد ةيالو ىف اهمساب ةباريدم ةبصق ىهو

 ةيدي دحلا ةكسلا ىلع ىقرشلا لوطلا نم ةقيق د ؛عو ةجرد “هو ىلاشلا ضرعلا

 هبوتكلا ىرغىلا هد ةتيدم نع نيليمو ليه ةئام دعبن ىولبر هنأت ويجارب ةفورعملا
 ةنس ءاشز وريف ناسطلسل | اهطتخا ةمسن فلا نيرشع وحن اهناكس د دعو ىنرغلا

 ركهك ءام ن٠ ارهن املا ىرحاو داليلل )م5
 ناتلم ةملكر ظنا ( ناتك راصح )

 ةكلمع ىمستو نك د دابار ديمم فرعت ةيبوملبا دنهلا نم ةيالو ( دابآو يح )
 نم ةقيقد ؛ ءو ةجر د ؟.و قأ اتد ١٠و ةجر د ١١ نيب ةمقاو ىهو اضيا ماظل

 قرشلا لوطلا نه ةقيقد ”هوةجردووو ةقيفد 4 ءو ةجرد ع وللاشلا ضرعلا

 سارد.مةيالواق رشواب ونجوىم ةيالو ابرمعو ةي زكرملا ةيالولاو راربال امش اه دح
 هفاؤ ٠ اهيحطسو سفن نويلم +١ وحن اهن اكس ددعو اعب ىم اليم حم 41+ اهتحاسم

 ةدعاهبو مدق ىتلا ىلا )م٠٠ نم رحبلا حطبس نع ةعفت ىم ةبضضه نم رثكالا ىلع

 البلا نم ةيبونخلاو ةيقرشلا ةهحلا ىف ةدتممةيديدح ةكسو ةديج ةيركسع قرط
 اهب لقتسا ىح ىله د ناطلسل ةعضاخ ايدق تناكو )١( عورف ةدع امنه عرفتي

 ةيلامثلاو ةيبرغلا ةهمللا ىدتمت ىرخاو (:)



 رطاوملا ةمزلل 4 ةنكمالا مجنم

 'ةنس ناطلسل | لبق نم ابيلع مكي ناك ىذلا لوالا هاجفيعآ كلملا ماظن باوملا

 - داليلل 48

 ضرع ى ىم و« رهن ئغَص ىلع ةعق او ىهو داب ؟رديح ةدلب ماظنلا ةكلمم ةمصاعو

 امم دعب ىلع اق رش ةقيق د ماو ةجر د »ع لوطو الاش ةقيق د ممو ةحرد مال

 ةنس هاش بطق ىلق د اهطتخا ىنرغلا لاشلا ىلاإش ىلا سار دم ةنيدم نع اليم

 ةمسن فل | ةئ اصمت وحن اهب نكسب دمحلا ندم ريكا نم مويلا ىهو د اليل )هزبو

 اهيعداوشو ةحيلم قاوساو ةرخاف ةينباو ةريثك عم اوج اهب و نوماسم مهرأكاو

 (1) ةديج ةعستم
 نع دي زب اهناكس ددعو ىببم ةيالوف دنسلا ةعطاقم نم ةنيدم اضيا| ( داب ارديح )

  ةعست» ةراجت الو حالسلل لمع»و ةعلق اهبو ةمسن فلا نب رشع

٠.٠ 

 ةقيقد رو ةجرد م+ نيب اهعقوم بمب ةيالو ىف دنحلا نم ةعط اقم ( سي دناخ )

 ةحرد 75و ةقيق د مهو ةحر د مو ىلاشلا ضرعلا نم نيتقيق دو ةجرد ؟مو

 اديرب رهن الايث اهدحت اعيرماليم ٠٠١  امحاسمو قرشلا لوطلا نم ةقيثد معو

 ةيالواب غو اثجا لابجةاسلاسابومجورارب ةيريدم اق رشو - اروبتس لابجةلسلسو
 ني رشعون اهناكس د دعو نؤ اكلجو ايل وهد ىتب ريدم ىلع لمتشت ىهو هدو

 تن( م) ةئنا فلا

 - ناتسناغفا ةيالو ىف ناشخدب لامعا نم ةيرق ( نالتخ )
1 3 00 

 م.واةجرد " نيب اهعقوم سراف دالب نم قرشلا لاشلا ىف ةيالو ( ناس ارح )

 جدو ةقيقد غ٠و ةجر د همو لامشلا ضرعلا نه ةقيقد ع ءو ةجرد “مو ةقيقد

 ايونجو ناتسن اذا اق رشو اويخ الام اهدحم قرشلا لوطلا نه ةقيقد ١و ةجرد

 ١١41٠٠١ اهتحاسم ىمجعلا قارعلاو ناتسروإو ةيسرافلا نامرك تايالو اءغو

  ىثشاوحلا ةميصرظنا )١( ءصو ب ىلاءراكرس هسو رخم كلام ريكي زك رظنا (1)

 ليم 0



 .نطاوللا ةهزأل 5-5 ةكمالا مجسم

 .ء ار ايهحطس نم ريبك ممقو سفن م52... وحث أ هن اكس ددعو عنرم ليم

 - ةميظع

 هدعين باجي تاوجار دخا دنيج اجاراهم ةيالو ىدتملا ىف ةيزقر(د آب آرضخ )
 -- نوديفس نع اليم نيئالث

- 

 -ئبب ةيالوا ةعبات ماكلب ةيريدم ىف ةيبونخلا دل نأ ةيرق ( لم 15 )

 هما سموق ةبصقوهو روباشنو ىرلا نيب رييكدلب توقاي لاف ( نآتهاد )

 نابآ ريسإ نماليم»م ٠ دعب لع طهمساي ةيحان ةعاق وناسا رح ىف بارخ ةنيدم ىهف مريلا

 ..نب ىلع نب دم هتادبع ونأ مهنم ملفلا لها نم ديتك يبل بسنيو بونكب | ىلا
 ب ةيرجحت مب ةنس وتو دادغيب.ةاضقلا ءابقق ىلو ىناثمادلا دي

 هيوتج لا ةنقاولاةهحلا ىلع امدق قلطي ناك ماب ونحلااهانعم ةيدنهةماك( نك د )

 ةعقاولا دالبلا ق_مسالارصحتا .نوماسلا اهحتن نأ دعب نكلو دنملا دالب نم اديرن رهن

 اةقيقد م ءو ةجرد .رسو ةقيقد ع .و ةجرت ...١ ضع نيبو انش ركو ادب ى رهن نيب

 .سيدن اخ تاي الو ىلع ةلمتشم هل اكتب. جيلخ ىلآ برعل | رح نم ةدتمم الام

 دقحلا تايالو رثكاو هناو دنكو ناربو روياجبيو دايآر ديحو رديبودابآ ككوواو

 - ىدن اهمو ىروادك رهن اهنمو هلاكنب جيلخ قف بصي اهراهنا عمو ىطسولا

 ةقعقب ةزاضنو:ةنامع نسل فالخالب ضرال ا ةنج ,ىهو ماشلا ةبصق ( قْشُم د )
 ةدتاو ىهو !وعرشأ ىل اهئانب ى اوقشم د مهلال كلذي تيم ليق ةهكاف ةرثكو
 هلوطلا نم ةقيقد م هو ةجرد م و ىلابشلا ضرعلا نم ةقيقد مبو ةجرد مم ق

 دعيت ل ايما ةةعست نم ربك | اهطينع ام دق مم. رحيل | حطس نع ةعقت م مق رشلا

 نيج بستخ نهس.ى اهعقوم ةيديدحة كس امهنيبو اريم وايك) )+ تدريب نع
 مايملا ةريثك. ىهو ةروهشملا (بتعلق ةيب رفلا ةيلابشل ا يو از .ف ميدق روس اهو

 اهرهزاو اهاهزاو'ينللا تانج لضفأ نم دعت اهطوغ ق نتاسبلاو



 . *طاوحلا ةهزل 7 ةنكمالأ ميسم

 :سكل اويس نم ئدتبت ىلهد قرش ىف انمجو اكتكيرهنلا نيب ىتلا ضرالا( هبآود )

 ركن رفظ» و روين راهس اهن دم ريكاو اكتب انمح ءام ىتلي ثيحد ايآ هللب ىهنتو

 ضررا ىهو رويحتقو روين اكو دابآ خرفو هرثأآ اود ككياعو رهش ديلبو هه رع 4

 داكي بلاغلا ىف اهحطسو تالوقبلاو ركسلا بصقو زرالاو حمقلا ةربث ةبص

 -انمجو اكتكارهن اهمظع ارهلا ةدع اهيورب وتسم نوكي

 | ناتسربطو ىرلا نيب ةيحان ( لود )

 نا ارا يو ول بلل فاز يعاد تا حاحا اود)

 «هو لاثلا ضرعلا نه ةقيقد هالو ةجرد ١ 4 ىف اهعتوم دتلا ىف م اظنلا ةكلمم

 لايماةعسا وحن دابآ كن روا ةيده نع دعبت قرشلا لوطلا نم ةقيفد ,مو ةجرد

 ناطلسل | اهحتن ىريكو ي در امي دق فرعت تناك ة دلبلا هذهو ىل قنا لاشلا ىلا

 اهئطو نكدل ادالب نم ةدلب لو 1 ىهو داليلا ١1؟؟ 5 ةنس ىجلملا ! نيدلا ءالع

 نس دابآ تلود اهامسو دنا دالل ةمحاع قلغت دع ناطلسلا اهذخت ١و نوماسلا

 نيدلاءالع ناطلسلا اهانب رانيم دنا ىمست ةميظع ةرانم ةعلقل | ىو دالي ,ممو

 لم ىيحي فرحي ءانبلا مظع نسح رصق اهبو ةعاقلاو ة دلبلا هحضتل اراكدت ىنحهلا

 ب (:) ع راتلا بتك ىف ريهش رك ذاطو راصمالا لجا نم اقباس ةدليلا تاكو

  ناسارن لامتا نم ةيرق ءاملا ثوكسو ةلمهلا لادلا حتفب (نوو د )

 ىف اهمساب ةيألو ةدعاق ىه ىطسولا دنملا ىف ةريبك ةنيدم (١ًراهد_وأ_راهد)

 ةجرد ”٠لوطو الاش ةقيفد موو ةجرد م ضيع ىاهعثو٠ هولام ضرا

 لايم أرو٠ م رحبل | عطس نع عفترثو وهم نع اليم مم دعب ىلع قرش ةقيفد لجلال

 قرم ءانلا لك دعم اهو يشن ىوتقلا هياج قو عدق وتلا

 ندم قرأ نم ةنيدملا تناكو داليلل ١5 ١م ةنس ناغ روالد هانب دج لالبب

 ْ - () نيطالسلاو كولملا رثآم نم ةينبا اهبو ةيمالسالا لودل | مايا ىف دنحلا

 ةميم رظن | (م) ١ 44 ص - + جر ىلاعر اكس هسو رشا اميري زكر ظنا (1)
 اهد - ىشاوحلا



 يطاوللا ةهذزل | 0 2 7 عما ش

 ف( ناؤلالاو البض ةدحاو ةدلب ثويسار اه دوزلعد ( توما د امد ال

 .قخلادبع خيشلا اما نكمد دالب نم ةدلب ىه لاق و لويس راه دب بات اه رهم

 حي وهو راهدب دايخالا رايخايف اهلعبضن ىولعدلا

 ةميلظع ةئيدم ىهو مالل اديدشب يلد اضيل اه لاقي و دنحا دالي ةدعات ( يلد )
 ضارعلل نم ةقيق د موو ةجر د «م ىانمح رهن نم ةيبرغلا ةقضلا ىلع ةعقاو ناشلا
 «رثك | ةنيدم نع اليم م دعيتب رثلأ لوطلا نم ةقيقد وهو ةج رد اناو ىلايثتأ

 ىلع د ةنيده و ىرقلا لايثلا ىلإ اتكلك نع اليم ؟هجو ىجرفلا للايثلا ىلامت ىلإ

 :(م)ةيمركبلاةل اعبرأ و نيعب رأ ةنسم تمي ردنانم ةي رقمي لابكذتا اهرصم ليقةمب دق

 ةمايبخخ و حين امثو عمق ةنس ىروفلا نيدلل باهش ناطسلا اهحتق و ولهد اهطتخا ليت و
 ةقحاش روصت و ةيبظع ةينبا اهب و هكلم ةمحاع كبيآ نيدلاب طق اه ْذَحأ و ةرجهللا
 انكري ضرالا ىاهريظن دجوي داكيال و ايندلا بن اخت نه دعت ةرخات عم وجو

 - (7) ةرهشنل اهنصو

 باح :ةبالول ةجباتىرمكشنم ةيريدم ئاهعاي ةيف رصتم يق ( دينييد)

 نم ةتيقد مب و ةجرد سو لايثلا ضرعلا نم ةقيفد غو ةجرد !".' ىف اهتوم

 دعن تناك ةميدغ ةدلبلا هذهو ةيس فال 1 ةعبرا وحن ( هب نكسن ىرشلا لوطلا

 - ةيم السالا لرب دلأ مايا ىفدنهلل قدم ترا نم

 ةدجتلل تايال ولاةعبات دوبتراهس ةيريدم ىب اهمساب ةيغرصعم ةيصق ( دب وم. >)
 ةج ردن ««ونلايشلا ضرعلانم ةقيقد عمو ةجرد ءوى ةعقاو ىهو دتملا دالب نم

 ذبهكبيجورو هدواب ةنورعملاةيديدجلا ةكسلا لع يرشلالوطلا نم ةقيتد ع١ و

 خييشلا اهانبةريبك ةيبيع ةسردم اهبو ةمسفلا نب رشع وحن اهناكسددعو ىولي د

  رءابكلا ءالعلا دحا ىدوتون انلا دسأ نب معاق

 "هايد ديب كلولم دحل تييج امرك ىلا ةيوسنم ()رطاويلا ةهرت فلم ا (:)
 1 - يناوحلا ةميبم رظنا ()



 . 3 ٠ قا رع وا 0
 را وخلا ةبهزلا أ ةنكمالا مجمع

 7 7 5 3 هم ف9 لا ه_(, راب

 دنا قروب, ىدو | ةيالو ى هتان ويح.ار دالت نم ةدلب ( هؤكؤي دول زيكوي دال

 نم ةقيقد هه و ةجرد 7و ىلامشلا ضرعلانم ةقيفذ مم وقج رد ؟ء ىف اهعفوتم»

 نكسي ىرشلاىفاشلا ىلاش ىلا روب ىدوا ةئيدم نع اليم م دعب لعووشلالوطلا“

 ةيئرصتم ىعقمي دق ةعلق تاذ:ةي:رغاضي أ (هزكويدو) ةةسومم الآ! ةئس وحن اه

 الاهثةقيقد مو وئةجحرد# ع ضع ىف ةعقاو ىهو :ىسناهج ةيرب دم نم روبيبتلإ

 دلي [ثلود ةعلتو(م )ا وتب رهننم ىنيلا' ةفضلا ىلع اق رش ةقيقد ؛ .وةجعردالوب لوطَو

 (  داببآ تاود ةماكر ظنا ) ىريكو يدوب ريكو ب لد امي دق ف رعت تين اكياضيإ-*

 نيبو اهنيب ةدحتملا تايال ولف ةعبات قكتي هرابيةي ريدم ق دنا .نم-ةيترق( هونيد )

 مم رضا ىويدلا مالننلا دبع اللل اسهنم يرو ل ايما ةينامث ةفاسم .قكيت هول

 -(؟) ( كريتي و راب ةيف وصلا ىرح اتم'نم ىلعدشت داو جراما هاش

 ل
 5 تاس اه رو

 تهلها رثكآ ةيلجم ةتوكح ةرشع ىناُك ةنمضتم دنحلا نم دالز ( هان ويجار )إ
 تام وكحلاف امل ةعبات ةي زيلكنالا ةموكحلل ةفل احم تام وكيلا هذهو توبجارلا نم

 ةجرد مو ةقيفاا#» وةج رد نو الي م٠ ا/سغ و اق رش دتعريمجا مبلق ابةطيحا

 هو ةجر د76 نيب اليم عمم٠ ابونج و الاامث و ى-رشل 1 لنوظل ! نم قثاقاك>و ءوو

 باجي و دوبل و اهبال امث اهدحم ىل مشل[ ض رعلا نم قئءاقاك ١ ٠ وةجرد مو ةقيف
 جورف نموهو.لوبم.وسرهن وروبنش لالتو ةيب رغلا ةيلاشلا تايالؤلا ارش

 ب دتسلا اب يبغو هولام دالب ايونج.و انمح رهت

 ىهو راهب ةي.الول ةعبات هنشي ةي ريدم ىف ةيلبج دنملا ى:ةزيغض ةدلب( ريكج از )'

 لوطلا نم ةقيقد+5و ةجرد هو ىلايشلا ضرعلا نم نيتقيغتكو ةجرد م ه ىف ةعقلذو

 تناك ! ذوي ىلاةض اخ ةبسن اذ) بونحلتا ىلا ام ةنيدم نع اليم م« دعب ىلع قرشلاب

 اهلس ديسلاذ اتسالا تاقيلهت“نم نيسوقلا نيبام (:) ىنن وحلا ةميمرظتا ( لب
 كني لم



 ارلم اولغلا ةعزلل » ب 2 2 ةكالا رسم
 ثوينثولا اه وبتعي () (دالبلا ىن ةنئاش ةيذوبلا تناك مايل ةرماع ةميظع ةنيدم
 هيد ةراطل نويعلا ىف اه اومحتسيل ميهلاحر اهلا نو ديو ةسدقم نويذوبلاو
 مةتيدلا هراهو ةرايرلا نوبلسملا هدصقي ىرينلا نيدلا فربش هاثلا مودخلل ماقم

 نويه اهيازو ترراه اهم س دقملا نيينثولا ب اتك قءاهركذ درو ادج ةمب دق

 ,(0) ةيدقلا اهتمظع ىلع لدن إثآ اهب و اهيرككجار رمماب اهرك ذو. ةلاح رلا ىيصلا كميش
 اهمسلب ةريغص ةنطاقم ةدعات ىع. دوب اطوك'ةيال وى دنا ضقدلب ( غاب ىار)
 كوطلا نم ةقيقد. هعوةجرد 7. و ىلابثلاضيبلا نم-ةق دعم ءو ةجر در + ىف

 ةنبرل ومحن.اهبب نكسب ىرشلا بونملبا ىلا لورريش ةدلب.نع اليم ع دعب.ىلع ىفرشنا
 ٍ فب ةمسل فال.

 'ى ايمس اب ةيف رصتح ةادع 5 ىع. تريد دق ةزيبك ةعلغ تاذ ةدلب ( لير ىاز)

 ةحرد م١ ومى ايشلا ضردلا نم ةقيق د ١ع و ةجر.د مب ىءاهعقوم هدوأ ضر.

 جونج ىلا ونهكل ةنيدم نع اليم غ م دعب ىلع ىرشلا لوظلا نم ةقيقد | ؛وب
 نيل اصلا هن ايآ' نكسمو رط اولا ةهزن فن وم دلوم ىه و فرشلا بونملا'

 هللا مهحر

 مد اهعقوم ةدحتلل تايالولاةعبات قفب.هراب ةيريدم ىدتملا ىف ةدلب ( ىو درس)
 قرشلا لوطلا نم ةقيقد ؛هوةجرد م١ و لايشلا ضرعلا نم ةقيفالا ؛ هوب ةجرود.

 ضرلب نامرلا فلاس ىف نيينثولا كولم-دحا لمار در اهيناي مساب تيم“اهلا ليقت
 قحلا دبع دحأ ءاشثلا ريهشلا ىلولا رب ةرايزل لوماسملا هدصني هدوأ

 - مودخنا

 (هيف ىه ىتلا دالبلاو ةيظنظسقلا ىلع برعلا دنع ةءاكلا هذه قاطن ( موو )
 اوناك نيذلا كرتل !ف دارت ره دنع ىهو ) دالبلا.نم اهرواجامو ىلوظ ناو

 -() اهنوكحي

 مس ىشاوحلا ةميمس رظنا(م) ناهلس دسلا ذاتسالا تاق: نم نيفكعلا نيبام »)١(
2 



 ش رط اولا ةهزل 9# ةنكمالا ميسم

 ارهط نم تارتموايك ةسمج ىلع ىمجعلا قأرعلا نم مليدلا دالب ىف ةدلب ( ىز
 وثكا ندلا مالعاو دالبلا تاهما نم اميدق ىرلا تناكو ىنونحلا قرشلا

 روب. أسين نيبو ابنيب ل احل! د الب ةيصق ىه !ولات هببرعلا ىنرؤؤم نم اهركذ نم
 ةلياسلا قررط ىلع جاخلا طخ ىعو اًخسسرغ مال نيورقت نيبو اهنيبو اخسرف 1

 تزتجا ىلا قفتاو اهرثكا برعن ةميظع ةنيدم ىهو اهتيأو ىلا توقاي لاقو

 اه وبانمو ةمثظ اهيارعت ن اطيح تي رف رتتلا نم مزهنم اأو +9 ةنسم اهيارخ وع

 . ةههويزع ىلع ةيواخ اهنا الا بارخلاب اهدهع برق اهاح ى ناطيبطلأ قيوازنو ةيقاب
 اهنم رمغإ قرشملاب دادغيدعي سيئ و ناهبصا نم ربك ا تناك اهنا ىرخطصالا ل او
 ىقارعلا ىلإ ريثك نطق (هنم عفري ملي دلا دالب نم ةمهم ريغ ةدلب ىهف مويلا ام)

 ريغ اهو نايعال | ءالعلا نم ةرفاو ةعامج ينم جرح دقو ىزار اهلا ةيسنااو
 يزارلا نيدلا رخف مامالا اهلا بسنيو هقفلا ةمثا نم نسحلا نب دهم ربقو ئاسكلل

  ريهاشلا نم اهريغتو بييطلا ىزارلاركبوباو

 هب

- 
 سيدنا بحابم ىو راعلا ناخ ريصن اه رصم ىطسولا دنا ىف ةنيدم (دايآ نير )

 ,نم ةبرقمب ةعتاو ىحو ىزا ريشلا نيسحلا نب دوت نيدلا نيز خسشللا مماه
 (  رويئاهرب ةماكر ظنا ) ىتب ات رهن امهنيب لصفي روين اهرب
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 ىهو باجني تاوجار دحا هاي, هجاراهم ةيالو ىئدنملا نم:ةنيدم ( هناماس

 هبونا ىل ! هل ايثي, ةني دم نع اليم "٠ دعي ىلع ه رك ىل اوهب ةيف رصتم ى ةعفاوب

 ةقيتد ١ءو ةجرد 7١ لوطو الاث ىقءاة داو م ةجر د ٠" ض سع ىف ىلرغلل
 ابهانب دهعلا ةثب دح ةني دم ىهو ةمسن فال 1 ةرشع نع ديزب اهناكس ددعو اق رمق

 ةميدقلا هالك نر و | | ريهك نجر ةني دمر اثآ هناماس ةني دم يراخو نوماسلك

 -(1) دنا وخريؤعاععرك ذ رثك | قيتخ

 ةواس ,يتاوحلا ةميمت رظنا )١(



 نطاوأتا ةمزأ 6 ةنكمالا ميسم

 ةم٠ اهنم لك نيبو اهنيي ناذمهو ىرلا نيب ةنسج ةنيدم اهنا توقاي لاق ( ةوآس )
 ةعيش ةوآ لهاو ةيعن اش ةينس ةواس لها و ةو ]ال لاقي ةني دم اهب رقبو ارف

 قنبم ىلا نيترومعم اتلازامو ةيبصع (.عنيب عقي لازبالو نيم رف وحن .اهنيبو ةيم اما
 مشكر اد ةواسل ناكو اهيف ناك نم لك اولقو اهوبرحتو رثتلا اهءاق ةياربش 7

  اهوق رحاف اهنم مظعا اني دلا ىف نكي مل

 لضفلاوبأاهركذ دنملا نم هدوا ضرا ةنسح ةدلب تناك( هككبمو | - كرتس )

 ابني ةدحتللا تايالولا ةعبا كب هر اب لامعا نم ةيرق ىهف مويلا اما ىربك ا نيئآ ىف

 ج10 10 نورك اسري كلدلو

 ةلكتب ةيالول ةعبا ىلكوه ةيريدم ىف دنملا نم ةريكةني دم تناك"( ن ل كدس)

 نم ةقيق د مو ةجر د مو لابثلا ضرعلا نم ةقيقد همو ةجرد ١ ى اهعتوه

 نيينث ولا دونحلا غ_راتف اهركذ درو دنحلا ندم مدقا نم دعت ىهو قرشلا لوطلا

 مويلا اما ددايل مع ةنسم ىلا ةيمالسالا لودلا نابا ف ايراجت |زك م ريتعت تناكو

 -(؟) ةريغص ةيرق اهعضوهراص دقو بارحأ ةنيد.» ىهف

 هيل امه لابج ىلامت ىلا تبن ىف هجرخم دنملاف ةسمخلا ب اجني داهنا دحا ( جاس )

 هيلا مضتيو قرشثلا لوطلا نم ةجرد مو ىلامثلا ضرعلا نم ةجود م, وحن ىف

 هب رغلاوحت ف رحتي ليهم . ةناسهريسن نأ دعبو ةريغص راهنا ةدع هارجم لوا ىف

 00 هج رخع نع اعب سمالي» ه٠ دعب ىلع سادي رهنب ىتتليو
 ب سايب رهتي هاقتام نع ليم م٠٠ ةخاسم ىلع بانج رهنب ىعتلن ىح

 نبا هم خيشلا اهركذ ةيف ةيفرشل | هل اكئنب لامعا نم ةيرق تاك ( نآوت دس )

 - نزاكتس عجار  هتلحر ىف ىبرغلا ةطوطب

 ضر ىف ىرجو روم رس ىف هيلامه لابج نم جرخي باجتي راهنا نم رهن ( يتسْرس)
  ركهك رهن قف بصيو هلايشي

 ىث اولا ةميمس رظنا (؟) ىثشاوحلا ةميمض رظنا ()



  ىله د نم ةبرقفب انمج رهن نم عرف ( ةّرثهكر سو
 ةيامح تحت نيينث ولأ نم ريما اهيلع كدي هيل امه لابج نيبدنهلا نم ةيالو (رومرس)
 نم قلاثد هو ةجرد موو ةفيقد ١5و ةجر 3 ٠" نيب اهعقوم ىمظنلا ايناطيوب

 قرشلا لوطلا نم ةقيقد همو ةجرد 77و قئاقد هد ةجرد الو ىلابثلا ضرعلا

 ةي يدمة رش و نسلبو لبج تايالوالاس# اه دحم اعيرساليم و وهرب اهئح اسمو
 ةدع#و هلايثي ةيالو اب ىغوايسلكةيالوو هلاينا ةي ريدم ايونجو نو ذ هه #

 -(1) نهان ةني دم اهدالإ

 دئرهسامل لاقيو دنملا سار اه انعم نيتلمهلا ءارلا نوكسو نيسلا حتفب ( دنع رس )

 دسالا ةياغ اهاتعمو ةلمهم لادف ةنك'اس نون اهدعب ءارلا عتتو ةلمهملا نيملا رسكإ

 اهمقوم باجني تاوج اردحا هل ايثي هحاراهه ةكلمم ىف دنحلا نم ةعدق ةدلب ىغو

 لوطلا نم ةقيق د ,/و ةجو د ا/و و للابثلا ضرعلا نم ةقيقد ممو ةحرد م٠ ىف

 مم دقلا ىف ةريبك ةدلب دنهرس تناكو ةمسذ فال آ ةتسوحت اهب نكس فرشلأ
 دحالا دبع نب دمحا خيبشلا اهلا بسني نم رهشأو ءاملعلا نم ريثك اهنم ج رعت

 - (0) ةيددجلا ةقيرطلا ماما ىدنهرسلا

 باجني تاوجار دحا دنيج أجاد اسهم ةيالو ىف دنملا نم ةدلب ( نْوَدِيفَس )

 ةنيق د ؛مو ةجر د 7,١ و ىل ابل | نضرعلا نم ةقيفد ءر و ةجر د ؟؟ ىف اهعقو٠

 اهناكس ددعو قرشل | ىلا دنيج ةدل نع اليم +: دعب ىلع ىرشلا لوطلا نم
 -6(1) ىرتكا نياق لضفلا و بأ اهرك ذ سفن فالآ ةسمخ وحن

 ةيب رغلا ةغضلا لع ةعقأو ىهو دنسلا ىف اهمساب ةيربدم ةدعاق ( رهكسو ا ركس )
 ةقيقد ه< و ةجرد هربو لامثلاض رعلا نم ةقيقد ؛م و ةجرد ؟"* ى دنسلا رهن نم

 نوماسلا اه دصقي ةمسأ فلا نشل نع ديزي اهناكس ددعو قرشلا لوطلا نم

 ىشلاوملا ةميمت رظنأ (") 1 ص قرشملاةنج رظنا (0) ىئاوحلا ةميمس زظنا ')١(

 ةرايزل )5(



 رطاوملاا ةهزنل نت ١ . ةنكمالا مجسم

 _ركسلا دابآ نيع اهنومسيو هاش موصنم ريم ريهشلا ىلولا مم .رض ةراررأ
 . 5 لا

 نم اهرواجامو ديه رس ةيرب دم ف ى رحمي باجنبر ى هل ايثبب راهنأ نم رهن ( مس )

 هل ايثي دالي
 : *2 مع
 اهب عنصت نامزلا فلاس ىف ةيق رشلا هلاكتب نم ةريبك ةنيدمتناك ( نؤ اكد انس )

 ةيرق اهعضوم ر اص بارح ةني دم ىهف مويل | اما ةصاخ اسهنومسل ةعيفرل | باي
 ىلا ثلا ضرعلا نم ةقيق د ؛ ءو ةحرر د ؟م.ىف اهم وم () مانيبب ف رعت ةريغص

 ىهو هكاه د نع اليم .١ دعب ىلع قرشل | لوطل | نم ةقيف د مو ةجرد ؛.و
 )0(  باجني ىلا هلاكتب نم ىروسلا هاشريش هطخ ىذلا ماعلا عر امثل أ دبم

 باجي ىف هلايثي ةيالول ةعبات هئكم رك ةيريدم ى اهماب ةيف رصتم ةبصق ( ماس )
 قل اق د مو ةجر د " . و.فرشلا لوطلا نم ةقيق د هءو ةجرد 7 م ىف اهعقوم

 اهناكسددعو ىبرغلا بوندلاا ىلا هلايثي ةنيدم نعاليم ؛م دعب ىلع لايشلا ضرعلا نم

 هياصن بحاص نيدلا ءايض هيقفلا املا بسني نم رهشاو ةمسن فال ةرشعوحت

 - (م) باستحالا
 و للو

 ىسوتسلا نيدلا لاك ”خيشلا اهلابسني راهب لامعا نم ةريغص ةيرق ( سوعنس )

 قوتل ا ىريملا ىحي نب دمحا نيدلا فرش خيشلا تابوتكم ىف اهركذ ددوو

  ةيرمت الال؟ ةلس

 6 رشو باجنب,و ناتسجولب الامث اهدحم بمب ةيالوق دنحلا نم ةعطاقم (دنسلا)

 ناتسج ولب و ىدنملا سونايق والا ابررغو ىدنملا سونايق والا ابونجو هناتويجاردالب

 ربك او اليم 6١ نم رثك | دتمب اهنط اشو ةعب م لايم ! هع : .م وحن اهتح اسم

 دنهلا ر دانيريك أ نم دعت ىهو ىجينا رك اه دالب ةدعاق و نوماسم اهناكس

 نه ةدحتملا,تايال ولا ةعبات ئود ىهةي ريدم ىف اهمساب ةيفرصتم ةيصق ( هليدنس ١

 ةجرد م٠و ىلاشلا ضرعلا نم قثقد غو ةحرد مال ىف ةعقاو ىهو دنملا دالي

 )١( ص قرشلا ةنجرظنا (م) ىشاوحلاةميضرظنا () ىشاوحلا ةميمرظنا 4



 رطاوخلا ةهزتل 2 ةتكمالا مجم
 *بهةنمم هاش زورف ناطلسلا هانب مجدق دجسم اهب قرشلا لوطلا نم ةقيقد م.و

 - ةيرف
 3 هن اهرا د

 .ىقبالرهن ةفض ىلع ةعقاو ىهو ىثبمب ةيالو ىف دنحلا نمةروسم ةنيدم ( تروس )
 نم ةقيتد ه ٠و ةجرد 7١ و ىلايثلا ضرعلا نم ةقيق د ومو ةجرد م ىف ةياثاا

 ةبيدملا ه ذهو ىابك جيلخ ى ىثياث رهن بسم نعاليم +. دعبت قرشلا لوطلا

 اهلع قاطاو نءاماد سدقلا نين ىلآ باتك ق اه رك ذ درو دنملا لدم مدقا نه

 جاجملا نم اهلا عمتجي ام ةرفول ةكم باب مسا دنهلل مهتيالو ءانثا نوماسللا

 ىهن نآلا ام | مهبتءوكح نامز ىف امظع | ومت تمتو ةكم ىلا رحبل | اهنم نويكري

 ىلا رجلا هاش رد اهب ىهاب مو رلا رقص هجاوخ اه انب ةمي دق ةعلق اهبو طاطدغا ىف

 تاي الول | ىف اهمساب ةيرب دم ةدع# ىه دنهلا نم ةرماع ةنيدم (دوينر اهسم )
 ةحرد الا/لو ىب ! امثل ضررعلا نه ةقيف د هالو ةجر د + قف ةعف او ىه ةدحتملا

 ىلع نع ءاليم ر وو اتكلك نع اليم هرب دعب لع قرشلال وطلا نم ةقيقد ممو

 هيف قالتن ههل ريمو ونهكل نم لصت ىلا ةيديدحلا ككسلاو

 - باجني ةيالو ىفروهال لامعا نم ةريغص ةيرق ( ةردوهسم )
 تايالولل ةعبات داب هلا ةي ريدم ىدنحلا نم ةريغص ةيرق ( نآَواَرس ديس )

 ل ةدحتما

 لهد جراخ ةنيدم تناك ةفالحلا راد اضيا ىمستو ةلمهملا نيسلارسكت ( ىزيس )
 ناكر صق اهب هلو ةيرهه 7 ١ م ةنسوحن ىجلحلا | نيدل | ءالع ناطلسل ] اهانب ةمب دقلا

 - )١( رضخالا رصقلا ىا زيس كشوك ىمسهنكسل

 لايثنلا نم اهدمي اهمساب ةيالو ةدعاق ىهو ىرغصلا ايس١ نم ةنيدم ( ساويس )

 بونملا نم وركب رايدو مور ضراو نوز.ارط قرشلا نمو نو زب ارط
 ليم +م.٠ . اهتحاسم ىنومطستو ةرقنا برغل! نمو ةينوقو ةطاو شعم

 لص 2 و ص قرشلا ةجرظنا )١(



 رطاوملا ةهزل 3 ةنكمالا مجعم

 رهأ ىلع عستم لهس يف ةعت او س أويس ةنيدمو نويأم وحن اهناكلم د دع و عب يه

 نع اليم 4.٠ دعبت برعلا ةيتك ضعب لاق 5 تارفلا ىلع تسيلو قمربا لزق
 ىلاشلا ضرعلا نم ةقيقد ٠١ و ةجر د ”4 ىف قرشلا اهيونح ىف رش ىلا ةناتسالا

 ةرحاف ةينباو ةليمح عماوجو نامي دق نانصح اهيف قرشلا لوطلا نم ةجر دم“ و

 ْ - ةعستم اهعراوشو

 ربت ال لامزو ء ارم اهجراخ دنسلا ضراب ةريبك ةنيدم تناك( ناتسويس)
 نعاهينو يطبل | !دع أم ءىث اهرهن ىلع عرد ربالو ناليغ مارش ال | اهف

 ناوسهسو ناتسويبم لاقيو اهنو دبعيو نوينثولا اهب ىتشتسن لبحلا ةلق ىلع ةيراج

 ةريسم ناتلم نيبو اهنييو ىومحلل نادلبلا مجعم ىف ركذ الو نآويس و

 (1) مايل ةرشع

 لش

 ىتلا شاشثلا اما ةليلق اهيلا ةيسنلاو شاش اهل لاقي ةيرق ىرلاب توقاي لاق ( شامت
 لصتم قالياو شاششلا ىرخطص الا لاو رهنل! ءارو اب ىهف ءاملعلا اهنم يرش

 ليج ةلصتملا ةراعلا هذه ف سول ةلهس ضر ف شاشل او .هنيب قرف ال لمعلا

 رهشاو هاش مزرلوخ اهبرح اهعيمح تبرخ دقو ةريثك ندم اهو ةعفترم ضراالو

 ةنمم قوتملا ىثاشل | دمحا نب دع ركب وبأ مالسالا رخق ش اشلا ىلا بسي نع

 # هبا ربك +0٠

 عضومآل لياعت اهتيمستىو دملاب مآشو ةزمهلاب مأشو فيفختلاب ماش لاقي ( ماش )
 ايسآ الام اهدحي حن رفالا دتع هيروسل داربام سفن بررعلا دنع حاشلاب داربو اته هل

 تارفلا اقرشو برعلا د البو رصم نيبو اهئيب لبعافلا رفقلا ابونجو ىرغصلا

 ةقيقد م. و ةجر د مو ىلا ةجرد م, نم دتمتو طسوتملا رحبلا اب غو ةيدايلاو

 ليم ؛٠٠ ىلا 5١ نيب فلتحم اهض ىعو ايف ارغج اليم م+. ةف اسم ايلاعث الوط
 - عبرم ليم فلا م ىلاوح اهتحاسمت

 51 ص  قرشلا ةنج رظنا (1)



 , 0 2 0 3 3 ١

 نب ني دلا ب اهش دي ملا كاملا اهبسس اريمشك ل اسعأنم ةيررق ( دول, ب اهيث )

  ىديمشكلا !ذررم هاش 'نيدلا "سم
 9. 3- .٠ كل هلا 1

 ف ةعقاو ىهؤ راهب ةبالول ةعبان ريكتوم ةيريدم ى دنا ىف ةدلب ( هرويخيش )
 لوطلا نم ةتيقد هاو ةجرد ٠+ و ىلابيثلا ضرعلا نم قل  ذ ماو ةجر دب م -

 وجبن (بب نكي ىبوتميا قرشلا ىلا هنشي ةنني دم نع اليم_5مدعب ىل-ع ىفرشلا
 ٠ .ةمسن فالآ ةرشع -

 ممم دعبت سر اف دال ةبصق وهو روهشم ظن دلب توق اي لاق ( ز اريش )
 روسو ةحلق اهم و ةمسذ فلا نيثلث وحن اوم نكس ب ونحلا ىلا ناهقيعا نم ازتمتوليك
 قدانفلاو سرادملاو دجاسملاو تام املا نم رثك اهب ناكو دينه رقللب تيم
 بسنيود اليلل رممامو رموع و رمر ةلّزلزب اهرثكا برخت نكل قاوسالاو

  ظفاحو ىدعس مهْنم ريهاشلا نم ريثك اهيل

 ص

 هو ةروكذلا ةراقل ا حطس ثلث لغشت ايس 1 ةرام ىف ةكلم مظعا ( نيصلا )
 ؛:؛؛و.دةقيقد همو-ةجرد ا نيبو لابشثلا ضرعلا نم ةجرد هجو ةععردإ# ٠ نيج

 قرشلا نمو ايريبيس دالب لايثلا نم ادني قرشلا لوطلا نم ةقيقد' ١و ةجارد»
 جيلخو نيصلا رح بودحلا نمو رغصالا رخبلاو نابايل ا رحو نيلاغنس ز اغوي
 رثلا دالبو ناتسن اغفاو اضيا دنملا برغلا نمو دنملا دالبو ةينيصلا دنطلاو نكات

 مظعمو اليم ممو٠ قرشلا لامثلا ىلا ىبرغلا بونحلا نم اطوط مظعمو ةلقتسما

 ! موه. وحن اهطيحمو عب م ليم ه.....٠ وحن اهتح اسمو ليم ؟١ ٠١ اهضوع

 ةموكح اما نويلم ةئامبدا وحن اهناكس ددعو ملاعلا رشع.وحن لغشت ىهو اليم
  هيدوهمللا سيئر اهب نكسي نكيبب فرعت اهدالت ةدعاقو ةيروهمج:ىهن نيصلا
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 ٠ ادق نأ ريا تابالو نم ةيالو ىههو نأ ردئزام مساب فرعت دقو ( ناتسريط ):

 ايمظعم



 'رطءاومللا ةهزنلا 5 ةنكمالا مجم

 ةجرد ه٠. و ةجرد هعو ىلاّشلا ضرعلا نم ةجرد مالو ةجرد + نبب اهمظعم

 رحب وهو نأتس ربط رح نم قرشلا بونملا ىلا اهعتومو ىرشلا لوطنأ نم
 قارعلا بونكلا نمو ناليجو !:ناليك برغلا نم اهدحم نيوزق رحنو | رضحلا
 ابهحاون نمو اضيا ناسارحت قرشلا نمو زربلا ل ابج ىتح ناسا رخو ىمجعلل

  دنوايدوا دنوابت د اهدالب ةدعاق و قرشلا ىلا ىهو دابآ رتسأ

 ْظ

 ىهو ةدحتلا تايالولن ةعبات رويئوج ةي ريدم ىف دنفلل نم ةدلب ( داإ# رفظ )
 :ضرعلا نم ةقيق د عمو ةجر د مه ىف ىتموك رهن نه ىلا ةفضلا ىلع ةعقاو

 ةنيدم نع لايم | ةسمخ دعبن قرشلا لوظلا نم ةقيق د ع؛و ةجرد مو ىملامثلا

 دابآرفظ ةدلبو ةمسن فالآ ةعبر | وحن اه- نكس و ىرشلا بونحلا ىلإ روبلوج
 اهالوت اهلف هذكات ار مساب ةنيصح ةعلق اهب تناكو حرنمب امي دق فرعت تناك

 اهمسا ل دب د اليل )ثم. ةنس قلغت نيدلا ثايغ ناطلسلا هيبا لبق نم ناخ رفظ.

 ةيترشلا دالبلا ةمص اع تلعجو أهنم ةبرقب روبنوج ةني دم تينب مث دابأ رفظب
 وأ ١١#) ةنس نب خيشلا هانب مظع دجسم اهبو اريثك دابآ رفظب كلذ رضاغ
 - (1) داليللا "01 ةنمس
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 ىرهلل ىلفسلا ىرجملا ىلع ايسآب ةيناهعلا ةكلمما راطقأ نم ناكر طق وه ( قا ىع)'
 هلوط غلبي ناتم دقلا نيين ادلكلاو نييلبابلا املو د هب تناك دقو تارفث او ةلج >

 ةم اعلا برحلا دعب قارعلا ىلقتسا دقو رتم وليك م١٠ هضيعو ارم وليك 70-

  داليلل 111م ةنمس

 نامع“ىطاوش نم سراف حيلخ ىرشلا لامثلا نم اه دحم ةريزج هبش ( ب رعلا )

 'تارفلارهن ىبرغلا لاشلا نمو ةيروسرلعا ىلا ةلج دو تارفلا رهن بصم ىلا

 بدنللا باي ىلار مح الارحبلا لوط ىبرغلا بونكلبا نمو ةبقعلا جيلخو نيطسلفو

 ىثاوحلا ةميمض رظنا (1)



 ةطاطمال "0.00 ةكالا يس
 ىلارحشلاو توم رضحو نها “ىطاوش ىلع برعلا رحب ىقرشلا بونك! نموت

 ةماهتوزاجملا ىهو ةرييك ماسقا ةسمخ ىلا برعلا د الب مسقننو نامع *ىلاوش

  ماسقا ىلإ سقت اهنم لكو نيلاو ضورعلاو دجنو

 ةعقاو ىهو ةيدنلا ءانلا لوكسو ةيدنملا ءابلا حتنب هني اهنومسنو ( دايآ مظع )

 ىايشلا ضرعلا نم ةقيت د مسو ةجر د مه ىف اكنكر هت نم ىنعلا ةفضلا ىلع

 لاشلا ىلا ءكلك نعاليم ءر.ه دعبت ىرشلا لوطلا نم ةقيقد ووو ةجر د مهو

 ضرالا ك وام ريك نم وناك اهكولمو دنهل ندم مدقانم دعت هنغي ةنيدم و ىبرفلا

 ىت اموحن اهناكس ددعو هس او راهب ةيالو ةدعات ىهف مويلا امأ نامزلا فلاس ىف

 ريكملاع نب ملاع هامش نب ناستلا مظع ىلا ةبسن دابآ مظع اهنومسسو سفن فللا

 -(1).ىدوميتلا

 ةني دملا ه ذهو دنملا دالب نم ةدحتلا تايالولا ىفاهمساب ةيريدم ةدعا# ( هُلككلَع)

 ى (ثلأ ضرعلا نم ةقيف د همو ةجردن م7 ىف اهعتوم لئ وكب ا دق فررعت ثناك

 و١غ و اتكلك نع اليم مال دعب ىلع قرشلا لوطل | نم قئاق د ؛و ةجر دالوو

 اهسيسس أتبأ دب ىلا ةريهشلا ةيمالسالا ةعم املاو ةميدق ةيرغ اهبو ىثمب نع ل ايما
 - نيملسملا دالو | مباعتل ةيربق ٠6 "١ ةنس قوتلا ناخ دمحا ديسلا ر سلا

 كس ةءاكرظنا (ركسلا داب 1نيع)
 ب

 اهب نكسب دير دم نعارتم وليك +7 دعب ىلع سل دن ال | دالب نم ةني دم ( ةط نيغ.)
 - سفن فلا ةثاموحم

 اههقوم لباكةيالو ىف اهمساب ةيريدم ةدعاق ىه نان قا دالب نم ةدلب ( نت )

 لوطلا نم ةقيثد ؛مو ةجرد هربو لامثلا ضرعلا نم ةقيقد ؛عو ةجرد م“ ىف

 تناك ةني دما هذهو اليد مم راه دنق نعو اليم ؟؟ لباك ةنيدم نع دعبت قرشلا

 هطيسصمستلا ب ه1 ع قرشلا ةبجرطنا (1)



 .رطاوألا ةهزتنل 0 ةكمالا مجعم

 ّ ةيربع م. ةنس وتم أ ىونرغل ا دومم ناطاسلا مايا ضرالان دم قرا نم دعت
 تناك ىلا ىهو نامرلافلاس ىف ةيق رشلا هل اكتبةمصاع روك مهتنلب ىهو ( دوغ )
 تناك ةنيدللا هذهو () دابآ تنج نويامه نطلسلا اهامسو ىت ونهكلب اي دق ف رعت

 اهب تن اكو اعب ص اليم نب رشع ةحاسم نم رثك| توتح | دنهلا ندم ريك ١ نم دعت

 اوبنطاو دنهلاوخ رؤم اهركذ رثك | ةنيصح ةعلقو ةرخاف عم اوجو ةنسح روصق

 اهتابرخ نك اس اهب سيل بارح' ىهف مويلا اما اهترضخ ةرثكو اهتاريخو اهفصو ق

 لوطو الأم ةقيق د هءو ةجر د +: ضرع تمن هدلام ةي ريدم ىف ةعقاو

 ىنا خيشل ا ريهشلا ىلوا اربق هن ارهتشا دق دارنم اهبو قرش قثاقد مو ةجر د مه
 - (,) مودخلا عيارس

 ةأه ةني ده نعاليم ؟ .دعب ىلع ناتسن اغفا دالب نم بارخ ةنيدم اضيا (روغو )
  ةيروغلا كولمل | اهنم يرسخ

 ةنس ني دل | ثايع ناطلسل | اهانب ةميدقلا لهد جراخ ةنيدم تناك (روب ثايغ )

  (م) ةعلقلا نم ةب رقمي ةيرجحلا ةئاحسو نيتس

 هف

 رفح ق اوعرشال لهث ةيم السا ةئدحم ىهو شك ايم ةكلم ةصاع( ساف)

 عنصب ةروهشمىه و (؛)كلذب تيمسف رفحلا مشوم ىف اساف اودجو ةنيدملا هذه
 ددع شهبا رطل او ري رحلا ىلء احم اهب و نايتخسلااب ةامسملا دولا غيدو ةحلسالا
 -ةمس فلا ةثادو نيسمخ نع دي زب اهناكس

 ةقيت د ه١و ةجر د ,م ىناهعتوم هدوزب ةيالو ىف دسهلا نم ةميدق ةدلب ( ندتف )
 ديزب اهناكس ددعو قرشل'لوطلا نم قئاقد ١٠و ةج رد ١7و ىلامثلا ض رعلا نم

 أهلا بستي هلاو رهنب اهدق فرعت تناك ةدلبلا هذهو ةمسل فلا نين ال نع

 نماما مارحلا هللا تيب مالعأب مالعالا بحاص ىلاو رهملا دمحا نب دهن نيدلا بطق

 قرشلا ةنج رظن !(م) ىثاوحلا ةميمص رظا (0) همه ص ىربك !نيئآرظا 00(

 ٠مم ص ءادفلا ىبال نادلبلا موقت (؛) هص



 | رطاوللاةهزل 00200 . ةيكمالا ىلا
 ا ل تلا و ءابل اي نثي هلم

 ىجن رف ارج انتل اقياس ثناكرادلا هذه وونهكل ةنيدمب د اد رمسا ( لمع كن رف)

 نيدلا ماظن الل اهبه وو ريكمل اع ناطلسل | اه ذخ أف اهن'وب امراو كري ملو تام

 ملعلا بؤلط اهلا دش لضفو معراد تراصف ةيرب# ١١3١ ةنس ىف وثملا ىول اهسلإ

 مالعالا ءابعلا نم ريفغ مج اهنم جرو اهب راغم و ضرالا قراشم نم مللاحر
 روك ذم ا نيدلا ماظن الملا ةير ذو دنملا سرادم ربكا نم دعت تناك اهتسر دمو

 )(  اذه اتموي ىلا اهب نكست

 لحاس ىلع قاخت هاش زو ريف ناطلسلا اهانب ةنسح ةني دم تناك ( دب آو ريف )

 هبارخفمويلا اما ةثاعيس و نيسمخ و سمخ ةنسس ةمبدقلا ىله د ةنيدله» ةبرقمب انمح رهن

 - (م) اهتمظع ىلع لدت راثآ اهو
 هه

 ف
 ى اهنقوم سآردم ةيالو ف رابيلم ةي ريدم ةبصق ( ثكيلاكوا طْوقلاَق )

 هقرشلال وطلا نم ةقيقد 7و ةج رد ١ ولايشلا ضرعلانم ةقيقد هو ةجرد ١
 ىهو ةمسل فلا ةث ام وحن اهناكس ددعو ساردم ةنيدم نع اليم ع ١ ؛ دعب ىلع

 دنهلا ردانب ربك ا نم اميدق دعت تناكو بصخلاو تاجرفتملا ةريثك ةنسح ةنيدم

 راجت اهب عمتجميو سرافو نمل ا لهاو ناليسو هو أج و نيصلا لها اه دصقي

 ه هانرك ذاع اهفصووةط وطي نبا اه آر ايندلا ىسارم نسحا نم اها سهو قافآلا
 ةحارد م. .ق لينلا رهب ىلع ةمقاو ةريبك ةني دم ةيرصللا دالبلا ةمص اع ( ة هاقلا )

 7.٠ دعيت قرشنا لوطلانم ةقيقد ء و ةجرد م وىلاشلاضرعلا نم قئاقد مو

 رثك ادتمت ةنيدلاو سي وسلا نعاليم م5 و قرشلا بونملا ىلا ةي ردنكسا نع اليم
 عمم الا اهب ىبب و ةيمط افنا ةنالخلا رم اهلعجيل ىه وج (هطتخا لايمأ ةسمخ نم

 رظنا (م) وم - ص دنهل ءاملع ةركدترظنا (مر ىشاوحلا ةميمش رظا (1)
 ىثاوحلاةميمح

 صهزالا )0(



 1 رطاوملا ةهزل 2 ةنكمالا مجسم

 اه ذنب ق-ةي ره مجو ةنس ةهاقلا ىلا ىمطافلاهللا نيدلزعلا هالوم رضحو ىهزالا '
 -() هكلم ةصاع

 لالا نيب ةمثاق ىهاو ةمسنفلا نيعب راوحن اهب مكسب نيطسلفب ةنيدم ( سدقلا )
 ةراي ول مظع ددع ايونس-رهم اهلا جحب ىراصنلاو دوبملادنع ةسدقم ةنيدملا هذهو

 هيف ق الصلا و ىصقالادجسلا ةرايزل اضيا"نوماسملا اه دحققي-و.ةسدقملا اهنك مآ

 نب ني دلا بطق ديما كال[ اهسس !دريمتتكدالب نم ةدلب ( دوب نبذلا بطق )
  ةميظع ةسردم اهب ىيو ىرينشكلا !زرم هاش نيدلا سه

 مالو ةجرتد م, ضرع ةعقاو ىهو ناتسث اغف | دالب نم ةذل ( راهدنق )
 فحن ةيلاع ريغ ةيضه حفس ىلع اق رش ةقيق د ؛و ةجرد م لوط و الايش ةقيقد

 نع اليم مو لتاك نع اليم مر مو ةا ىه نع اليم #هع دعبت ةبصخ لوهس اهب

 ةتسو مبظع روس اطول ايما ةثالث ةفاسم نم نيك1 دتمت راه دنق ةدلبو نم

 مقابوملا نسحا نم دعي اهعق ومو ةمسن فلا .نين' ال” نع ديزب اهناكس ددعو باوبا

 ج.راوششل او ةقارغحلا اهعق وم ةعساو اهنيراجت و رحبلا_حطس نع امدق م عفت

 اهيو اهيف ف التت ة سهو روغلاو ناتسيسو لباكو دنحلا نم لصت ىلا ةماعلا

 ةكلج ىف ٌنيدن اف ةيربدم نم ةيفرصتم اضيا (راهدسق )و ةهكافلا راهشا نم ةمح نيتادل

 سفن فلا ةئثام نعديزي اهن اكسددع و اعب م اليم هم. اهتحاسم ةسو رحم ا ماظلا

 ق اهركد درو ! دح ةميدق ىهو نامرلا فااس ىف دنهل ا ذالب ةصاع ( جوف )
 مايا. ةلاحرلا ىيصلا كش نهويه اهرازو نئامار سدقملا نيينثولا باتك

 ةريسك ةنب دم جب ونق هتناكو هكام ةمص اع اه ذحنا ىذلا نه درو امشيه هحارلا

 داليلل ٠.1 ةنس ىونزغلا دومم ناطاسلا اهحتف مظع روس اهل ناك قر [علا ةنسح

 ىلضفل ابا ل اقو ىلهدل ةعبات اهلعجو هو ه6 ةنس ىروغلا نيذلا باهش نطاسلا مت

 ريك !نيدلالالج ناطلسلا مايا ىف اهف“اب راكرسوا ةيريدم ةدع اق مي ونق تناك

 بسن ةدحتملا )5 اي الولل ةعبات د اي 1 خرف ةيريدم نم ةريغص ةدلب ىه« مويلا امأ

 -(ريهتتلا ىبونقلا ناخ نسح قيدص باونلا اهيلآ

 ىتشاوحلا ةميمض رظا ()



 رطاوملاةهز 47 ةنكمالا عجم

 كلارالا ةكلمم ىف اهمساب ةيالو ةادعاق ىه ىرغصلا ايسآ نه ةنيدم ( هيئوق )

 جولق ناطاسلاهاب مظع رصق اهي ةميدقلا ةينبالا نم وةمسن فلا نيسمخ وحن اهب نكسي

 نيدلال الجان الو+ ريهشلا ىلولا عرض ةرايرث نومئسملا اهدصقيو ىناثا نالسرا

 ّك 21) - سعاشلا ىورلا
80 

 ناتسف انفا دالي ةيماع ىهو لئاك رهن ند ىلا ةفضلا لع ةروهنتم ةنيدم ( لبأع )
 نم ةقيقذ مو ةجدد 14و ىلاشا ضرعلا نه ةقيقد مءو ةجرد ”: ىف اهعقو٠

 جيطس نع امدق 7,٠ عفترتو رواشي ةنيدم نعاليم ١م دعب لع ىقرشلا لوطلا

 ةلودل ا مايا ن ولسا اهحتف ) ةمسن 100٠٠٠ نع ديرب اهناكس ددعو رحبلا

 -(؟)( هاش لباك اهكلم ملساو نييسايعلا ةلود ى مث قشم دب ةيومالا

 ثولاح ةيريد» ى اهمساي ةيف صخم ةدعات ىهو انمج رهن ىلع ةمدق ةدلب ( ىبلاك )
 ةجرد و للابشلا ض رعلا نم قئاقد مو ةجرد م قاهعق ومةدحتملا تنال وللةعب”

 اهحتن-ةمسن فالآ ةرشع نع ديزب اهناكس ددعو ى رشلا لوطلا نم ةقيقد عمه و

 دمها دالب رهلا نم امي دق ىل اك ةدلب تناك و داليل ١1145 ةنس كبي أ نيدلا بطق

 .باهرمشاو

 - طوقلا# ةملك رظنا ( ثكيل ة)

 هدو سرع روم هرم داخل كار ىتةلودن فاول وار كو
 ومو ةقيفد موو ةجرد ٠١ لوط نيوال امثةقيثد مموةجود موو ةقيقد عمو

 ا رشو نائوهب ال امث اه دحم اعب ساليد محموم اح اسهو اق يش ةقيثد ور و ةحرد

 اهتدعات و ١ ابلا وك اب غو ىم خلا لابج ةلسلس اب وجو كاك ولو ككئارُذ

 مس اي هتلحر ف ىبرعملا ةطوطب نب دهن خييشلا اهركذ ارتيمهرب اهراهنا رهاو ىناهوك
 لصتت و نيصلاب ةاصتم ةعستم لابج اهنا لاق و ءارلامخو ميلاو فاكلا حتفب ماك

 نايس ديسلا ذاتسالا تاقياعث نم نيفكعلا نيام (؟) ىثا وملعا ةميعص رظاا ( (

 دالبب



 رطاوملا ةهزأإ فحل ةنكمالا مجمع

 -() تبن دالي

 سرا# دالب نم ةريبك ةمط اقم اه رسكي ضعبلا دنعو فاكلا حتفب ( تامرك)

 الامشو سرق ةبال و ابرمغ و ناتسجولب ابوتجو ن اتسجولب و قاتسيس اق رش اهدحم

 م. ضيع يف ةعقأو يهو اهمحاي ةدلب نامرك ةيالو ةدعاتءقاس ارودزن

 «ذه ناكمر دفيو اة رش ةقيفد هوو ةجرد هج لوطو الام ةقيق د ر"و ةجرد
 ١ - ةمسلت ج٠... ةدلبلا# --0

 ءارثلا ع لبقفلا لم او ءانلاي ةلف اح ةرببك ةنب دنع دقلا ىف تناث ( هك )إ

 عباوت نم ةريقص ةنرق ىهف مويلا اما ى ريك | ني 5 ىف لقفل اوب أ اهركذ
 - (م) دابإ هللا

 ايناظي رب ب. امح تحت نيينئتولا نم ريمأ مويلا اهيلع مكحي دنهل ىف ةيالو ( ريمشك ))
 الام ةقيقد هو ةجرد مبوب ةقيمتال مالو ةح ردن مم ضع نبب اهيقوم ىمظعلاا

 م. -اهتحاسمو ارش ةقيقد#ء و ةجرد مو ةقيفد»<و ةجردا/م لوط نيبري

 ىلا ىهتتن قرشللا ةهج نمت عبر الا اهتاهج نمت لل اييليا ةلساس ااه دحت عم م ليه
 هلاسا:ش ىلا لابشتلا ةهجس- نم و ةمغ افالا' نك اسمس ىلإ هيعرغلا ةهجح نمو تبن دودوح

 وسان هرثكأ ةمسن نيالم ةئالث وحن اهب نكسلل اجتني ىلا هبدونحلا ةهج نم وو
 مههاو ةنسحلا تاجرفتملاو ةبيطلا نيحايرلاو هكاوفلا ةرثك ىةرهش افوي

 ركذ ىرس اهندنم رهشاو كلذ ريمتو يتكلا دلجو ذعاكلا و تاللاشلا اهت اغونصم

 ةيندم و ةميظع ةلود اهب نيدلسلل تناك ) (م) ةروهشلا رسمشك دالب ةصاع ىهوو
 -(8) (مهديبمويلا ىهف نبينثو لا ءارسادحال اهبهوو زياكتالا مهنماهذخأف ةيهاأزت

 ةيبرغلا لايكيا نم هجرت ةيبوندكيل دنهلا راهنأ نم رهن ( اترك وا هتشك)
 ةجر د المو ىل بملأ ضرعلا نع ةقيق د هوو ةرد ١7 ىف روشيلب اهم نم ةبرقع

 ةئااهم نع دي زن هآر حل وط هلاكتب جيلخ ىف هيصم و قرشلا لوطلا نم ةقيقد ممو

 ةميم رظنا (م) +60 صب ىربكا نيئآرظنا () - ىئاوحلا ةميمشرظنا ()
 - نابلس ديسلا ذاتسالا تاقيلعت نم نيفكعلا نيبام () يئاوحلا



 نطاوحللاةهزل 44 '.ةنكمالا

 ةدلب نم ةبرقمب روب اوك ةيال و ىف ةيبونيليا دنهل 1 ىف ٌةريغص ةيزق ( رهذك)
 3 ساب اح

 قى ةريغص ةيرق ءاو اهأدعب ةيثنعتال ستفو ماللا ناكشاو فاكتلا حتفب ('ريبلك )
 هتاذةريبك ةنيدم اقياس كنتاك ةدحتملا تايالولل ةعبأت روين راهح دربه ف دنهلا

 ةّيايزل نوما-لا اهدصقي اهشو ىع ىلع ةيواخ ىهن موبلا اما قئاوخو عم أوج
 هلل ادمح ر ىريلكلا راصلا نما ىلع نيدلا ءالع خ شلا ريهشلا ىلولا عرض

 اهنهساب ةيالو ةدعاق نه: ىميك- ةي زيلكن الا قاهنومسد (ميابتهك وأ - هيليتك )
 هذهو ىمظعلا ايناطينرب ةيامح تحن نيماذملا نم ريما.اهبلع مكحي تنارجكت ضرا ىف

 ةقيقد ؛١و ةجرد-7+ لوطوال ام ةقيقد. ومو ةجر دمممضع ى.ةعقاو ةدلبلا

 هدب دعبت ىميك“ جيلخ ى هبصم نم ةيرقمىهام رهن نم ةيلايشْلا ةفضلا ىلع اف رش
 ميدق روساحلو ةمسل فلا نيئالث نعدي زب اهن اكس ددع و دابآ دمحأ ةيدم نع اليم

 هيابنك ةدلب و داليلل )سمه ةس ىت ارجتكلأ هاش دم دهع ىف ىبب مظع دجتسم اهبو
 جو رد هباتكى ف ىدوعسما ىلع نسحلا وبأ ريبكلا ةلاخرلا خزؤملا اه رك ذ) ادج ةخدق

 دعت تناكو هتلحر ق قلوب وكرام اهركذو )١( (ىرجم م٠ ةّشم ال 2و بهألا

 -(2) ناّمزلا فلان ىف دمحلا رداتب ريك | نم

 - ةدحتملا تايالولل ةعبا# ىنب هراب ةيريدم ىدنهلا ىف ةيرق ( روتتك )

 ةيرالو ىف ماكلب ةيريدمل ةعبأت ىنهتأ ةيف ىصتم ى ةيبونحلا دنملا نمسقدلب ( ىج وك )
 ةقّيقد هءو ةجرد /غو ىلاشلا ضرعلانم ةقيقد مم و ةجرد ١ ىيفاهعق وم ىبمب

 اهم »خس رف ىلعو ةمسن فال 1 ةعبس نع ديز اهناكسم ددعو .ق.رشلا لوطلا نم:
 تساسا ىذلا ىداد ريب نبدلا جب اريس دمم خيشلا ريهشلا ىلولا ربق هنا رهتشا دق رأس

 - هحيرض ةرايزل ةيوبس ةلفخ اهب ماقت نييتثولا نم ةريفغ:عومج هذي ىلع“

 ىئاوحلا ةميمخ . ظنا (١0ن ايلس ديسلا ذاتسالا تاقيلعت نم نيسوقلا نيبام (1)

 ةفوكلا



 ارطاولتا ةهزتل 5 ةنكمالا مجعم ْ

 مورا

 ةنوكلا تيم توقاي لاق قارعلا داوس نه ىلاب ضرابر وهشملارصملا ( ةنوكلا)

 ةفيلخلا رماب نودسملا اهنادجحسا هيد 2غ لم ىهواهب سائلا عامجالوا اهترادتسال

 ةفالحلا'رقن ههجو هللا م رك بااط ىلأ نب لعاه ذختاو هنعهلأ يضر باطبملا نب رمع

 قبب ملك مويل انا ءاينغال او ءالضفلاو ءاملعلاب ةوشحم ةريبك ةني دم ام د تناكو

 ةجر.د ععو ىلابثل | ضرعلا نم ىتئاقدن ع وةح ردد مم ىاهمت وم اهراثآالا

 ىلايشا ١ قرشلا ىلا فجنلا نع ل ايءا ةعبرا دعب ىلع قرشلا لوطلانم ةقيقد ء.و

 ةيماوباو ىروثلا نايفسو ةفينح وبا مظح الا مام الأ ةفوكلا ىلا بسني نم رهشاو

 ( - ءارعشلا ماما ىنتملا بيطلا وبأو ري ج نب ديعس هلل ادبعويأ و ىضاقلا عر رش

 تاجسرد م ىنرحبلا لحاتس لع ةعقاو روكت وأ رث ةيمالو فدنحلا نم ةميدقةدلب ( موك
 نكس ىءرشلل' لوطلا سم ةقيقدم+و ةجرد و ىلايشلا ضرعلا نم ةقيقد هم و

 نبا اه رك ذ دنحلا ر دامب رهبشأ نماع دق تناك ةدليلا هذهو ةمسل فال ةتسوحن اهي

 ملي وك اهايمبسو امهيتلحر قواوب, وكر امو ةظوطب

  نكذ ضان وبي اهوك ةيالو ىف غاب ىإر عياوت نم ةريغص ةيرق ( ىجنوي )
 - هكيلع ةماكرظنا ( لئوك) 0 . 2و 1
 1 5 5 هك

 - دنفلأ دال# نم رويهدوج ةيالو قى روكان لامعا نم ةريعبخ ةيرفق (وتهك )

 ىرو»٠ رس ةيالو ىهيلاه لابج نم ب رخم دنحلا ر اهنا نم رهن (ركهكو ا ركهك )

 لوطل ا نم ةقيق د ؛؛و ةجربد 7و ىلامشل ا ضرعل ا نم قئاغد و ةجر د م»
 مي ع

  هلايثي ةيالو ق ىسرسرهن ف بصيو قرشلا'

 لاو ايهئاكو حيك ىلا ادبرن رهن ىلامش نم دتمم نكذ ضراب ليوظ عقض ( تارجك)
 ةجرد “١و ىلامشلا ضرعلا نم قئاق د و ةجرد معو ةقيفد مو ةجرد م نيب

 عبدا ىلع لمتسشا ىرشل | لوطلا نم ةدحاو ةقيقدو ةجرد “غو. ةدحاو ةقيقدو

 أعب م اليم 0:4. هتحاسم عبو ريو لامع مين ايو !ريك دايا دمحا ىكبمي تبا ريدم

 قي ديدم ةدعات يهتنيدم اهغيا ( تارجكو )'ةم سف نييالم ةسمن وحن هناكس دعو



 رطاوملاا ةهْزَ 4 ةنكمالا نت
 لوطوالاش ةنيتد موو ةجر د مم ضيع ىف اهيقوم باجني ةيالو ىف اهمساب

 للاشلا برغل ا ىلا اكلك نم اليم | "ع دعب ىلع ارش قل اغد ءوعةح رد ”ع

 ناطلسلا اهحتتناو ةرجيلل عبارلأ قرقلا' ىف نيملسملا بءرعلا نم راجت !اهللعد ' ١)

 اهكوام ةلقتسم ةلود نيمادل اهيف تناكو ىسم اخ نرقلا أدتبع ىف ىونزغلا دوم

 -1١2( ( ىلهد كوام ثويروميتلا مهن١اهذخا مث رغظم ل آب نوف رعي
 35 5 ا لم

 ةقيفد م1 و ةجرد: )7 ىاهبقوم م اظنل | ةكلم قاهمساب ةيرب دم ةدعاق ( هكربلك )إ

 لايم مه دعب. ىلع ىجرشلا لويطلا نم ةقيفدعمو و ةجردن ”+ و ىل يلا ضرعلا نع

 هذهو ةمسن فلآ نيثالث نع ديزي اهناكس ددعو ىيرشلا بوند ىلا ىببمب ةنيدم نعع

 نيدلا ءالع اهذخت] مث داليلل مم ةنس قلت نب دع ناطاسلا اهحتف ةعدق ةنيدللا ]
 ةمي دقت ةعلق اهب دنحلا ندم ىئرا نم تراصف هكله ةمساع ىنمهيملا وكتك هاش نسمح

 ريهشلا ىلولا ةرايرل نويملسملا اهدصقي نيطالسلاو كولملا رث آم نم ةميظع ةينباؤي

 ب () هللادمح وز اوي هدنب هجاويلنلا

 ةرائ زل نوماسلا اه دصقت هدول راب ددهلا نم ةريغص ةيرق ( دأب درع شكل
 ىداب ؟دلرم جينلكلا نمحرلالضف انالوم ثدحما خييشلا ربهشلا فراعلا حجي رض

 لابج نم جرح نيينث ولا دنعراهنالا سدقا وه و دنملا ى رهن (اكتكوا كتنك]و

 ةجرد ٠م ى انهكيم رهتب ىتلذ حلالا رحبلا ى هبصم لبقو ىره ةيالو ىف هيلامج

 لوط ىرشلا لوطلا نم ةقيقد بعو ةجرد +. و ىلانثلا ضرعلا نم ةقيتد م و

 اليم ( ١507 ).هارجمب

 مى اهعتومر وين راهمسةي ريدمل ةعبات وكت ةيف رصتم ىف دنطلا نم ةدلب ( هوكنك ١)

 ىربثلا لوطلانم ةقيقد 17و ةجرد.الا/ و ىلايشلا ضرعلا نم ةقيفد 49و ةجردع

 لولا مج.ريق ىلع ةميظع ةبق اهبو ةمسن فال! ةرشع نع ديزب اهناكس ددعوب

 كائام ريقي زكر ظنا (م)  ناهلس ديسلا ذاتسالا تاقيلطت نم نيسوقلا نيبام ()

 1١7 ص ىلاعز اكرم سوي رمج

 اييشلا



 رطاومللا ةهزتل 5 ةنكمالا ميسم

 ةهبو داليا وجال ةنس نوي امه ناطلسلا اهانب هتنادمر سودقلا دبع خيا ريهشلا
 ب كلولملا رث آم نم ىرلا ةينبأ

 < ديلا نم ةيالو  ةيتحتلا دعي فتالا نودي ريل اوكا لاقيو ( دايلاوك)

 ةجر د م ضرع نيباهعت وم ىمظعلا ايناطيرب ةيامحتحت نيينث' ولا نم ريدآ اهيلع
 البو ةقيقد مربو ةجرد 75 ٌلوُط نيبو الامثةقيقد همو ةجرد موو قئاتد ١٠و

 لبمج رهت ال اص اه دحن اعبي ص اليم مم ١5 ابتحاسم و ظرنت قلن اق د مو ةجرد

 كنوئورولاهج تايالوابرغو لابوهب ةيالوابوتجو ىسناهج ةيرب دم اقرشو
 ةقني دم نع اليد 8م دعب لع ةعقاو ىهو ولا وك ةثي دم اهدالب ةمعاعو .هانوكو

 ,لبج سار لع ةنيصح ةعلق اهبو ةمسن فلا ةثاموحت اهب نكسن ل امشل | ىل !ىتيمب

 ةرخاف عماوج و ةمسح روصق اهيقو لبج اهب ذاحيال رخصلا نم ةتوحتم اهن أك قهاش
 -(1) ىربلا وكلا ثوفلا دج خيينتلا ربق اهيو دنحلا كوام ةينبا نم

 اهنق ود ةدحتملا تايال ولآ ةعبات وده ةيربدم ف دنا نم ةدئب ( و:اهيوك )

 ددعو اةرش ةقيق درو و ةجودر,. لوط و الام ةقيقد مم و ةجرد ؟7”ضىع ىف

 ىتطتملا كرابم ىضاقلا ل اشما ءاملعاهنم جرخ ) ةمسف فالآ ةتس وحن اهناكس

 -(0) (هربغو
 ماظنلا ةكلمم ىف ةميدق ةعلق تاذ ةدلب ىه ركن دع اهنومسيو ( هدفك وك)
 نه ةقيقد ؟ع و ةحرد جو ىلإشلا ضرعلا نم ةقيقد مس و ةجرد 47 اهعق ود

 - برقلا ىلا دابآرديح ةدلب نع ل امها ةسمدعب ىلع ىف رشثاا لوطلا'
 ال امث اه دحي سراف دالب نم ىبرغلا ىلاثلا مسقل | نم ةبالو ( ناليجوا ناليكت )

 ناجيي وذآن يبو اهنيب ةلص افلا ز ربل أ ةلسلس ب رغباب ونجو ةيسو رلأ سيل أن ةيحان

 نم اهوط نيورق رحب قرمتب الامثو نار دنز ام قرسإ ابونجو مجعلا قارعو
 ددعو ارّتم وايك م١٠ اهضرعو ارتم وليك م١7 قرشلا بونملا ىلا ىبرغلا لامثلا

 نايلس ديسلاذاتسالا تاقيلعت نم نيسوقلانيبام () ١" ص قرشملاةنج رظنا (:)



 رطاوحلا ةهزتل 4 ةنكمالا مجم

 (عضراوف يطل اه ٌءاوه سرا هتايال هلجا نم دعتىهو فين رن ويلب "0 ش

 ىلاي سني و ناخارتسا عم ةميظع ةراجت اهلواهتبصق ىهو تش هر اهندم مهأو ةبصخ ش

 روهشملا ىناليما رد (قلاديع ديسلا ىلولا دهازلا هنم ءالعلا نم نيقف مج الج :
 ب هللا ةمحر مظعالا ثوغلاب

 لل
 ثايالولا ىف روبهكروكةيربدمل ةعبات ايرويد ةيفرصتم ى دنهل انم ةدلب ( رإل)
 0 ةجر د م.م و ىلامشثلا ضرعا | نم ةقيق د 0١ و ةحرد ء؟ ى اهعق و٠ ةدحتلا

 تناك (رالو ) ةمسن فال 1 هرشعوحت اهناكس د دعو ىف رشلا لوطلا نم ةقيق د

 - )١( ( برعلا نم نويفا رغحلا اهرك ذ تارجك" دالب نم ةعطق ىلع ايدق قلطت

 ف رهتشت تناكو دنسلا ضراب رحبلا لحاس ىلع ةريبكةني دم تناك( ىرهأل )
 بصقم ناتلهو روهال هايم ىضعت اهلا ةبخرف ىه توقاي ل اق ليدب ناهرلا فلاس

 نم ةنيدللا هذه نوخر ولا ركذ دقو ةاورلا نم ةعامج اهلا بسني حل املا رحبلا ىف
 رمماقلا نب دع هلتق ىذلا هاذ اهكلم ةرصاحمو اهيف تر ىتلا ةثداماو دسسلا لامعا

 0 بدنسلا اف

 ةحرد مو ق ىوار رهن ىلع ةعتاو ىهو دنملا ىف باجني دالب ةمصاع (روهال )

 هفرشلا ل وطلا نم ةقيق د ء. و ةج رد 74 و ىلامشلا ضرعلا نم ةقيف د موو

 ١١ه دعبت اهف قالتت رواشي و اتكلكو ىبارك نم لصت ىتلا ةيديدخلا ككسلاو

 لهد نع اليد +1مو ىبأرك نع المد ,م6 وىبع ىعاليم ١ ؟م. و اتكلك نع اليه

 دنملا ندد مدقا نم دعتر وهال ةميدم و سفن فلا ىتثأه نع ديزب اهناكس ددعو

 باتكى ىنووببلا اهرك ذو داليإل 0م. ةمس ةلاح رلاىنيصاا كيش نويه اهراز

 ف ةيادمملا هتكامم ىلإ اهمكو داليأل ١٠.٠م ةنس ىون زغل | دغ ناطلسلا اهحتف دمملا

 روس اهو ١١م5 ةسم ىروغلا نيدلا باهش .ناطلسل | اهحتف مث دنسلا رهن قرش

 ناطلسلا رق اهبو كولل ! رتآ١ نم ةنسح عهاوجو ةرحلاو ةينباو نيصح نصحو

 -ناماس ديسلا ذ اتسالاتاقيلعت نم نيفكعلا نيبام )١(

 نيدلارون )03(



 رطاوخلا ةهزال 5 ةنكمالا مجعم 5

 ناهجرون ةبوبحلا هتجوزو ريكل اهج نيدلا روق

 نيدلاهيلهش ديتؤملا كلملا اه انب ريمشك ةيالو ىف دملا نم ةيرق (ركذ ىمهحلا)ل

 - ىويمشكلا ازرم هاش نيدلا سم نبا

 ىفض نع ةعق او نهو ةدحتلا هتايالولا ىف دنهلا ف ةدوهشم ةئيدم ( ومهكل )

 نم ةقيقده.و ةجرد م.و لاشلاضرعلا م ةقيقد همرو ةجود 4 ف ىتهولرهن

 دعيت اف هف التت ىتك دالب نم لصت ىتلا:ةي ديدحلا كسلا و هق رشلا لوطلا
 ةدحتلا تاي الولا ندم ريكا ىهو ىبمب نع الين مموو استاكلك نع اليم

 ةيببأ اهبو نفت بقلا ةئاث الث وح اهب كسي ةيزيلكتالا دنملا ندع نيب ةعبا رلأ دعت و
 نيملسملا كك ولم_ نم نيرحاتملا دهع ىلع تناكىهو ) (١)هدوأ كولم آم نم ةرعاك

 -()( سرادملاو ءاثلعلا ةرشك ةرهاز ةيه ار ةنيدم

 فووعتتتع راك( وديك ١

 جب رن ةنرنغ ىرق نم نونحهرثآو ةمجعم نيغو بلا حتفب ( نأاقملو | ناتمال )
 ,لبج ىف ىرق ةدع ىلع لمتشت ةدرك ناغءال ليق و ةاضقلاو ءاهقفلا نم ةعام اهم
 - () ناغَل تيم ارو ةءزغ

 م

 ة[دلس اهدخت ةعفترم ضرا ىهو ئطسول ا دنطا نم ة ريك ةفطاقم"( ه9
 + عاو ةقيقد ".و ةحر د مم" ضرع نب اه ود عيدالا تاهحلا نم ايهدنو ل امج

 ١و ةجزد المو ةقيق د م.و ةحر د /؛ لوط نو الأس ةقيف د م.و ةحرد

 هم دهو نييمث وأ! نم اهاها نك | ةيانع تاموكح ةدع ةممضتم ىهو اة رش قاد

 مالدو نيحا هوأ ام د الب ره او اهل ةعبات ةب زيلك ال | ةم وكحلل ةفل اع تام وكحلا

 نع ديزي اهناكس د دعو اعين اليم م4115 ابهتحاصو .ساويدو جيميلو هرواحو
 -ةفس إ*؟٠؟««6©

 كي ااا ا

 ناياس ديسلا ذاتسالا ثاقيلعت نم نيسوقلا نيبام (؟) ىئاوحلا ةميمح رظاا (1)

 تث:# ض م نادابلا منعم رظنا (م)



 رطاوملا ةهزأإ + ةكسألا وجسم ْ

 ةدعاق ىه ةريبك ةدلب اهدق تنك دنملا ى دابآ هلا لامعا نم ةيرق ( روي كنام)

 نيث 1 ف لضفلاوب أ اهركذ ربك | نيدلا ل الج ناطلسلا مايا ىف همسابةي يدع
 -() ىدبكا

 يقروكسكنل ةيفرصتم ةيصق ىهو ترثددق ةعلق تاذ ةدلب ( لك دموا لكدم )
 ضارعلا نم قدحاو ةقيقدو ةجر د +١ ىاهعت وم ماظتلا ةكتلمم ةعبات ومينا راقي ريدم

 ةينامث نع ديز اهناكس ددعو قرشلا لوطلا نم ةقيقد ١و ةجر د بو ىلايثلا“

 - (0) ةمسن فاالآ'

 ىهو برثي ةرجحلا لبق ىمست تناكو ةبيط اهمحاو ( لوسرلا ةني دهوأ ةنيده )'

 ةبيط اهنا ةنيدللا ف رعت و ةكم نعا رتم وليك + ١ دعب ىلع زاجتمللا ى.ةروهشم ةدلج»
 هللالص ىبلا دجسم ةرايزا نوماسملا اهدصقي ةءورمو ةيحيرا اهناكس ىو ءاوملا

 ظ . ْ ةفيرشلا هتضورو ملسو هياع

 ميسو اهانب دسهلا دالب نم ةدحتملا تايالولا ىف اهمساي ةيريدم ةدعاق ( دايآ د ام )
 دالبلا ةدعاق اهذهتاو شخيدارم هنبا مساب اهامسو ناهبش اش ناطلسلا دهع ىف ناخ

 ى اكتك ماررهن نم ىلا ةفضل ا ىلع ةعق او داب آد أ سم ةنيدمو لجنس نع اضوع

 نكسب ةرش ةقيفق د ؛ و ةجر د 7م لوطو الام ةقيقد هراو ةجر د مم ضرع

 - (م) ةيساحبلا فورظلا ةروهشملا اهتاعونص» نمو ةمسن فلا ةئام وحناهب

 س ىببمب ةيالوا ةعبات ماكلب ةيريدم ىف ىركه مداون' نم ةريغص ةيرق ((4) حام )
 ةيندملاي ادهع اه دعياو خع_راتلا ى | ركذ اهء دقاو اين دلا راطقا رهشأ نم (رسع» )

 ال ام اه دحي اقي ردا نم قرشلا لاش ىف ةيضرالا ةركلا نم اهعضوم ملعلاو

 ةبومل | د الب ابونجو رمحالا رحبلاو برعل او ماششلا دالبارشو ضيبالا رحبلا

 ريغي زكر ظنا () :"ه بص ىربكا ني آو 1 © ص هدوأ هنولأ محررات رظنا (1)

 - ىثاوحلا ةميمض رظنا (م) ١١1 -ص ٠ ج ىلاعد اكرس هسو رحم كلام
 -؟ سوا جي سه نابلس ديسلا ذاتسالا هلق بتك(:)

 ابيغو



 رطباوملا ةمزف ١ 0 ةنكمالا مسنم

 نوعا علو بركن ضبا رطاووفو
  يبعلا دالي رظن |( ربعم )

 تيب ا اهو بيرعلا دالب ةمساع ىهو ىرقثا ماو ةكباصي ١ ىمستو ( ةّكم ل
 - اهبراغمو ضرالا قراشم نم توماسملا هيلا حي ىذلا قيتملل
 ةخرد #- ىاههقوم باجن ةيالو نم ة ريبك ةعط اقم ةدعاق ( ناّمْلَم )

 ق رشلا لوطلا نم ةقيقد #و ةح رد 7 و ىلا يشن ! ضرعلا نم ةقبق د ٠١ و

 وت اهومكتح) برعلا وخ رب وم اهرك ذ نم رثك | ةمسخ فلا م اموحن اهب نكسي
 مغاقثا نب دع اهحتف جاجحلا ةراماو كا ؛ دبع ةفالخ ىف اهوحتف ورق ةثالمث

 لقعسا مث مصتعما مايا ىلا نييسابعلا مث نبي ومالا اطلس ةزوح ى تلخدق ىفقثلا

 نيذلا ةيلع اسال | ةطمارقل ! مهتم اه دخ | مث ةنسلاا له! نم ثوماسملا اه ل !نمات
 ترنزتلا دومح ناطلسلا مهنع اهيلس مث رصمب نييمظ اهلا كلم ايةلص مط تناك

 -(1) ( ةرجهلل سماخلا نرقلا أدتبم ىف

 ى#ةعدقلا ىلعد ةنيدع ىرالثتا نيدل ارون عيشلا ةرظح ( نا ريرابكلم )

 نب اههتوم ساردم ةيالو ىئدنملا ىنةنسح ةعطاقم ( راب المو! راييلم )ب

 ؟ . لوط نيبو الايش ةقيغد مو ةجرد مو ةقيقد و هو تاجرد ضرع

 طب م اليم ءال ؟ ه اهح اسمو اةرش ةقيقال هرو ةجربد لو ةقيق هور و ةجرد

 امطاش لوط نيج وك ىل ايش ىلا ةراتكلا) ىلونج نم رحبمللا لحاس ىلع دتمت
 نسحا نع دعت ر ابيلمع ضواو ثكيل اك اهد الب ةدعاقو اليم +. - نع دي رغ

 نم نوب رحبلا راجتلا اهيطوتسا ) (م) بصختاو تاجرفتملا ةرثكل دتهلا عاقب
 -(1)(اهيق مه اياقيو ميدق ذنع برعلا)

 (هحتف ىطسول ! دنا ى ةنيصح ةءلق تا ةريبك ةنيدم تناك ( وتم )
 وغلا هاش ككشوع مايا ف هولام دالب ةدعات تراص مث داليلل )م.غ ةنسكمملا نيع

 ىئاوحلاةمييترظنا (:) ناولس ديسلا ذاتسالا تاقيلعت نم نيسوقل ا نيبام ()



 ' ' ”لعاوملا ةهزإ هلا ةنكمالاوهنم 83
 ةيو اخ ىهف ةسيددملا ]١| ( داليلل )؛مو ةنسم ىلا خم ةتس نحاتهولتام كلم ٠

 ليح ةلق ىلع ةئقاو ىهف ةعلقل | اهل اده انام ر ىجرك ذن ال ولعت ال اهشو يع ىلع

 نم ةقيت د بو ةحر د»* ءو ىل امثل ا ضرعلا نءةفيقدد موا و ةجو د + ميف“

 () نم ةميظع ةيئب !.ةعلتلا ىيور امد ةي دم نع اليم ء ب دعبت قرشلا لوطلا

ُ-. 3 2 3 0 

 لضم اويل اهركد ةللابثي هجا راهو ةكلم قردملا دقي رق ( روي. د وصنم ) '
 نه رس عب أونإ نم ىربك | نيث 1 ف .

 ه زك انوج ةينالول ةضرف ئهو غتبم ضر ايرحبملا'نحاس ىلع ةدلب ( روركنس )
 ةقيق د ١و ةحرد ل١ لوطو-الاش قثاغد مو ةجر د ءو ضرع ف اأهقوم

 هل لاقي نيدلسملا نم ريعا اهيلع مح ةمسن فلا نيوشع وحن اهناكس د دعو اق.رش

 ردانب رهشا نم رو ركنم تناكو هؤك انوج ب اويل عنان وه ويرو ركنم خيش

  ممدقلا ىدملا

 هسزاوو اهب ةيالول ةعبات ههغي ةن ريدم دوب ثا د ةّيقرصتم .نه ةيرق"( ريدم )
 نم ةقيقدهمو ةجرد معو-لابشلا ضرعلا نم ةقيغد مو ةجر دب مه قاهع#و ٠

 اهبلا بسن نم رهش اوءروبرءان | دب ةنيدم نع لايما ةرشع دعب ىلع قرشل | لوطلا

 هلل | همحر ىرينملا ىحي نب دم! -نيدل | فرش خيتشلا ريهشلا فرلعلا

 ةدحتملا"ت ايالولا ف اهمساب ةيربدم ةدعاخ ىه دملا نم ةزيبك ةني دم ( ههلازيم

 ؛ مو.ةجرد 77لاوطو الاث ةدحاو ةقيقدو ةجر د ء و نض ىع ىف اهعقوم

 ةمسنا )0#... نع ديرب اهن اكلم ددعو اتكنلك' نع اليا 417 ٠ دعب ىلع اق رش ةقيف د

  داليلل +١١ ةنس كبيأ نب نيردلا بطق اهجتن ةعلق اهب تناكو

 ب

 وال ّق اهعقوم دمها دالب نم رويهذ وج ةيال و١ ىءاهمساب ةيريدم ةبصق (روكان)

 نابلس ديسلا ذاتمسالا تاقيلعت نمنيفكعلا نيبام (م) ىشاوحلا ةميمسرظنا.()

 ةجرد



 ط اومللا ةمزلا مس 000 ةكالا وسما

 لوطلا نه ةقيق د ؛ ع و ةج وب> “مو ىلابثلا ضرعلا| نم.ةقيناد رمءو ةج رد
 ةعلق و روس تاذ ةم دق ةدلب ىه و ةمسل ٠ ٠ ٠١6 ون اهناكس ددعو ىئرشلا

 ظ  ناههاش ناطلسلا هانب دجسم ةعلقلا 4و ءانبلا ةميظع ةنيصح-

 نه ةيلامشلا ةفضلا ىلع ةعقاو ىه و ماظنلا ةكلمج ىف اهمساي ةي ريدم ةبصق ( ُديَدْئاَن )

 ١٠و ةجرد “و ىلايثلا ضرعلا نم قثاغد هو ةجرد رو ىف ىرو ادوكرهن

 نع اليم 42و داب. ر ديح ةدلب نع اليم ١74 دعبت قرشلا لوطلا نم.ةقيق د

 هن اكنلت.دالب ةدعلق ذي دنان تنلكو ةمس ومد ٠-٠ .وجن اهب نكسي و داب ]كت رواةني دم

 (1) ملك هجارلا اهانب ةميدق ةعلق اهب و ناهجيه اش ناطلسلا مايا ىف

 هذكناك اذه اتنامزى اهنومسن و مهب ةعلق مدقلا ىف اهنومسي اون اك (ثوك ركن )

 قئاق د هوةجرد م". ىف اهعقوو ب اجني ةيالو ى اهم" اب ةيف رصتم ةيصق.ىه و

 ون اهناكس ددع وقرشلا لوظلانم ةقيقد »4و ةجرج لو ىلامشل ![ضارعلا نمم

 اهحتن قهاش لبج سأ روع ءاسبلاةميظع ةنيصح ةعلقال تداكو همسن فال 1 ةسمن

 - (م) داليإل و ٠و ةنس ىونزغلا دومم ناطلسلا

 نتف ةماكر ظن!( هلاورهت )

 ىونملا هيل امه ضيضح نم برقلاب تبن ى هجرخم دتحلا قفريظع رهن ( دنسلا رهن )
 بصي و دئسلاو باجس و ريمشك تايالو ق“ ىرجم ةقيقاد مجو ةجردد مو ىف

  ليم:1م٠٠ نع ديزب.هأ رجم لوط برعلا رحب ىف

 ى ءالملا نم ةعامج ابنم جرح لئاضف تا 3 ةميظع ةنيدم تناك ( دؤوب اسيد )
 اهتجرد نع اهوزت بيسو ةيرق اهعقوهراصو بارخف مويلا اما ناهزلا فلاس

 رع ثلاثلا"نرقل ى؟لوغملا مث داليلل و١ هم ةنسس.ىلاوحاهايا ن امرتلا بي رحم
 ضرا نم ناسارحت ىف دوءرن هدوبش رهن ىلع ةعقاوا ىعيوءرشع نماثلا ىف ناغفالا م
 - دهش» ةنيدم نم بونمحلا ى رجعلا

 ةميمك ر ظنا (م) مم#+ نص م, ج ىلاءراكرس هسورحم كلاممرشي زك رظنا )١(

 ب ىئاوملا
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 لارطلاةهزلا 00 ه4 ٠ :ةكبالا جنا
 ش ق 35 علا

 ةعبات تنارب ىداكةيريدم ىف هاب ةيف رصتم ةبصق ئه دنحلا نم ةذلب ( وب اجو )

 ةجر د "و ىل مثلا ضرعلا نم ةقيق د موو ةجحر د ,م ىف اهعقوم هدو ةيالوك

 (روباجوو )ةمسف فالآ ةرشعوحن اهناكس ددعو-قرشلا لوطلانم ةقيتد :9و
 دابآ ككنرو | ةيريدم: ىف اهمساب ةيف رضتم ةبصق ىه ماظنلا ةكلمم نم ةدلب ايا

 ص ةقيقدا. مد ةجود ,غو ىلايشلا ضرعلا نم ةقيقد هوو ةحرد و ىاهعوم

 -ةمسل فاالآ ةنسوجت اهب نكس قرشلا لوظلا

 ةيم اظنلا ةيديدحلاةكسلا ىلعةعق او ىهو ماظنلا ةكلم ىف دنهلا ىةدلب ( لكن دو )

 دعبت اقرش ةقيف د مالو ةجرد 4 لوطو الاش ةقيق د همو ةحرد را ضرع

 فالآةسم وحن اهب نكسلو قرشلا لايثلا ىلإ دابآ د ديح ةدلب نع الم لب

 ب ةعبشا

38 

 له د ةيالول ةعبات راصح لامعا نم ةميدق ةعلقو روس تاذذ ةدلب ( ىسلاه )إ

 نم ةقيق د ءمو ةحر.د 7و ىلايثلا ضرعلا نم قئاقد «<وءةحر د ؟؟ ىف اههقوح

 فلا ني رشع وحن اهناكس د دعو راصح ةدلب نع اليه ٠6 دعب ىلع قرشلا كوطلا
 - اليخت ++ ةنس نيدلا باهش ناطلسلا اهحتف ةمسنا

 لايخلا اهي فتم ةنسح ةعقب ىف ةعقاو ناسا رع ندم تاهمأ نم ةنبدمم ( ةأربه )ل

 سراف داليو دنطاوريمشك و ىراحي و لباك نم ةعسإو اهنراجتو تاهيل لك نم

 - نات اهنا ةكلممب ةقحلم مويلا ىهو ةيبرفلا
 55 م 0 -

 نمرويلوهب ةيفرصتم ق ةيرق ىف ىسلوهج مويلا اهتومساو (روي كنوب ىه ا

 هو ةجرد +. ىف اهعقوم دنهلا دالب نم ةدحتلا تايالوان ةعبات دابآ هلا ةي ريدم

 اهناكس ددعو قرشلا لوطلانم ةقيقد هع و ةحرد موو ىل يشل! ضرعلا نم ةقيقدد

 دي



 رطاوملا ةهزلا 66 ةنكمألا مجسم

 قيبمل | ككيش نويه اهركذ ةميدق ةيرقل ا هذهو ةمسن فال ةثالث نعدي و

 . لدبوروي كئوب ىه همساب كنوب سه ةجاارلا اهامسوولويب ىشايك مماب ةلاحرلا

 (1) تبر دق ةمي دق ةعلق راثآ اهبو سابآ ىداهب اهم اربكا نب دلا لالج ناطلسلا

 ةيالول ةعبات ماكلب ةيري دم نم ىدوكيج ةين رصتم ىف دنحلا ف ةدلب ( ىركم )
 ةقيق د موو ةجرد و الابث ةقيق د )مو ةجر د را ضرع ىف اهعق و ىئبع

 فال ةتس نع ديزي اهناكس د دعو ماكلب ةني دم نعاليم نيث الث دعب ىلع ة رش
 اه ذحن أ ىذلا قلغت نب دم ناطلسلا مايا ق ةريبك ةدلب ىركه تن اكو ةمسن

 ةينبأ ند ن اتميظع ناتبق اهب وو داليلل ١ م, ةنس كن انرك ىلع هفحزل !ركسعم

 ب نب رثازلل اطاب ر زيلكن ال | امهذختا نياسملا ٠

 هلأ رهط ةني دم نع اليه ١م م دعبت سراف دالب ىاهمساب ةيالو ةدعات ( ناذمع)

 انيس نب أ ىلع ىلا خيبشلا ريهشل | يكحلا ربق اهبو ءاملعلا نم ريفغ مج اهيلا بسني
 - داليلل و .مب ةنس ىقوتملا

 اهراصحناب ىهو ةيبونحلا ايسآق دجوت ىلا ثالثا رئازلبا هابشا دحا ىه ( دنهلا )

 ريغ ثلثم نع ةرابع ىهو ةينيصل ا دمملا ةريزح هبشو برعل أ ةرب زج هبش نبب

 لابج ةلساسالا اهدحب نيرو هوك سار هسارو هيلاههلابع- هتدعاق ناقيسلا مظتنم

 ايرعو ىدمملا سونايقو الا ابونجو ةينيصلا دنهلاو هلاكنب جلخ اق رشو هيلامه

  ةيناغفالا لئابقلا اهب نكسن ىلا ىضارالاو برعلا جيلاخ

 ىف

 ىلا لابثلا نم اهلوطو برعلا ةريزح نه ىبرغلا بونحلا ىف ةعقاو ىه ( نمل )

 ردقيو رئموايك ؛ .٠ وحن قرشلا ىلا برغلا نمو أرثهوايك "هه وحن بونجلا
 مهيفو ةيديزلاو ةيساشل | بهذم ىلع نوملسم مهلك نييالم ةعبر | وحنب اهناكس
 اهب نكسي ءاعنص نيلا دالي ةدعاقو دوهملا نم ذارفا اهب دجويو ةطهارقلا نم ليلق

 ةفاتخم سانجا نم ةمسن فلا نوعبرا امه ةديدحلا نا ضرف ربك او نبينا ماما



 رطاوملا ةهز ا 00 ةكالاوسما 7

 ةهنسح تاهملا كات ىف عقوم عنم !اهنتوم يت

 , نفسلاب ةصاغ ماو دلا ىلع ىهو اعينم انيصحم زيلكالا

 عبطلا ةهاخ 2-2

 ىلوأ مام] دم انديس ءايبن الا مت اخ ىلع مالسلاو ةالصلاو'ب اهوث ا كللا هلل دجلا

  باعصاو لآ ريخ هبامصاو هلآ ىلعو بايلالا

 ةهزنل ةنكمالا رجسعمب ةموسوللا ةلاسرلا اذه عبط ىلاست هقلا لوءب متدقف هدعبو

 ىلع مفلل !ةميظع ةلاسو ىهو ىودنلا نبدلانيعم احلا بيرالا لضافلل رطاوخلا

 ذاتسالا ريهشلا ةم العلا لق نم تاظحال تاز رط دق و امسالو اهمجح رغص

 ة.ةاولا ةيبامعلا فر امملا ةرئاد ةعبطمب كلذو هللا هظمح ىو دملا ناملس ديسلا

 ةماعلا ةمصاعلا هو نحياو ننفلا رو رش ىلاعت هلا اهاقو نك د دابآر ديح ىف

 ديومْلا كلملا ىلط ف عباطملاو بتاكلاو.سوادملاو تايلكلاو فر ااعملاو مولعلاب

 ناطلسلا ء نا دلا و ىم اهلا همرك معو , ناكم لك ىف هلضف رهتشا ىذلا , ناعملا

 « لاح ىلع لامع ريم عساسلا هاج بفصآ كل امنا رفظ» موثحاا ناطلس ناطلسلا نبأ

  ءاقت رالا و مدقتلا ةمث اد « ءاقيلاو زعلاب هعكلمم تلارال

 وديح رسم هبأ ونا ةيلعلا رح افملا و ةينسلا ل اضفلا ىذ ةرادص تحن ةيحدلا هدهو

 ةيفصآلا ةلو دلاىةيل امارب ز و و ةيعمجلل ىم اظتن الا سلع ا سيئر ردابم كح زاون

 ىملعلا ساحملا سيئ و ند اهم كمج راي دغ باوءلا لض افلا ةيقب لماعلا ملاعلا و

 ىدهم باوللا بيستلا ف رشلاتيرالا دح املا داع تو  ةيع.جلل

 مالا دحاملاو  ةيعصآلا ةلودلا ىف ةسايسلارب ز و و ةيعملا ديمع رد امم كّمح راي

 هرادا نمش و  ةيل دعلا كرو ةيعمجتل ديمعلا كي رش ردا كح راي رطان باوملا

 هللا مادا ةعيطملا ريدم و ةيحمجلا نكر قحلا روهط ديسلا قدصلا و لضعلا بحاص

 كر يسافر ةينا اجرت لع

 اهف رشم ىلعة ره )سوم هسس لوالا عيبر عباس ءاعبرال ! موي هعيط ءاهتنا ناكو

 د - ةيحجا او مالسلاو ةالص'ا لضفا
 ىف املأ ن نمح رلا ديع )0(
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 منرقت ىف
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 وين د ءماوجا
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  اهحيحصت نع رظنلا ايضعاف ٌىراقلا ةبطم ىلع ىنخت ال ىرعتا طالعا دجويو.
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